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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

     27  august  2021 
 

 

privind nominalizarea reprezentantului primarului și  reprezentanții consiliului local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2021-2022 

 
Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de  02.09.2021, urmare a dispoziţiei de convocare nr.94 din 
27.08.2021, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) alin.(5), art.135, 
art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;  
Având în vedere: 
Adresa nr.1286/01.09.2021 a Şcolii Profesionale “Gheorghe Şincai“ Râciu, privind numirea 
reprezentanţilor consiliului local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.5401/01.09.2021 a primarului comunei Râciu privind nominalizarea 
reprezentantului primarului și ai consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii  Profesionale 
"Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2021-2022; 
Ordinul Prefectului nr. 341/27.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al 
comunei Râciu; 
Ținând cont de: 
Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

Prevederile art.96 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale;  

Prevederile art.1 pct.21 din O.U.G. nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 
cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative;  

Prevederile art. 2, art.4 alin.(1) lit.”b ”, art.5 alin.(1) şi alin.(2), lit.”a”, art.7 alin.(1) art. 15 din ORDINUL 
nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările 
aduse de Ordinul 4621/23 iulie 2015, 
Prevederile ORDINULUI nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor  de învăţământ preuniversitar; 
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME 
nr 5.447/2020, 
Ținând cont de prevederile art.129, alin.7, lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 



În baza art art.139, alin.(1) art.196, alin. (1), lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al comunei Râciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 
                                                 HOTĂRÂRE : 

 

Art.1.Se aprobă nominalizarea reprezentantului primarului și reprezentanții consiliului local în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale "Gheorghe Şincai Râciu", în anul şcolar 2021-2022 
după cum urmează:  
Dunca Ioan - reprezentant al primarului                                                              
Curticăpean Răzvan-Condrate-reprezentant al consiliului local 
Vincovici Iulius-Aurelian-reprezentant al consiliului local 
Art.2. Atribuţiile  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sunt 
cele prevăzute  în anexa nr.1. 
Art.3. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.  Râciu  nr. 67 din data 
de 27.11.2020. 
Art.4. Primarul comunei Râciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Râciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Râciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Şcolii Profesionale"Gheorghe Şincai"Râciu; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Primarului Comunei Râciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

 

 

 
 Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate, 
 Belean Alin-Ciprian                                                 Secretar general- Dunca Ioan 
                                                                                                      
 ………………………….....                                                     ………………………. 
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