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H O T Ă     R Â R EA
Nr. 169 din 30 SEPTEMBRIE 2021

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Salonta 
în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Salonta 

pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţa ordinară, 
• Examinând proiectul de hotărâre  cu privire la  propunerea pentru  desemnarea reprezentanţilor

Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta  în  Consiliile  de  administraţie  ale  unităţilor  de
învăţământ din Municipiul Salonta pentru anul școlar 2021-2022;

• Reținând  Referatul  de  aprobare  R5344/24.08.2021/R5544/R5532/01.09.2021/5792  și
5793/10.09.2021/5959 din data de 17.09.2021  al Primarului Municipiului Salonta,  d-l Török
László, în calitate de inițiator;

• Analizând Raportul de specialitate nr.  nr.R5344/24.08.2021/R5544/R5532/01.09.2021/5792 și
5793 din  data  de  17.09.2021  întocmit  de  Serviciul  Administrație  Publică  Locală prin  care
propune  Consiliului  Local  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  al  Municipiului
Salonta în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Salonta pentru
anul școlar 2021-2022.

Având în vedere:
• Cererea  nr.4221/18.08.2021,  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Salonta  sub

nr.5344/24.08.2021 a Liceului Tehnologic nr.1 Salonta;
• Cererile  nr.3705/08.09.2021  și  nr.3706/08.09.2021,  înregistrate  la  Primăria  Municipiului

Salonta sub nr.5792 și 5793/10.09.2021 a Colegiului Național Teodor Neș Salonta+revenire la
cererile  nr.3706/3707/08.09.2021  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Salonta  sub
nr.5959/17.09.2021;

• Cererea  nr.3322/01.09.2021,  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Salonta  sub
nr.5532/01.09.2021 a Liceului Teoretic Arany János Salonta;

• Cererea  nr.6114/01.09.2021,  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Salonta  sub  nr.
5544/01.09.2021  a  Grădiniţei cu program prelungit „Toldi” Salonta;

• Prevederile art. 96 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările
ulterioare;

• Ordinul nr.5154/2021 pentru aprobarea metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului  de  administraţie  din  unităţile  de  învăţământ  preuniversitar,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

• Legea  nr.161  din  19  aprilie  2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în
exercitarea  demnităţilor  publice,  a  funcţiilor  publice  şi  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative –
Republicată.
Văzând  proiectul  de  hotărâre  și  avizul  favorabil  cu  propuneri  al  Comisiei pentru  activităţi
social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă,  protecţie  socială  şi  protecţia
copilului, 

Pag: 1/2 HCLMS nr.169/2021

mailto:primsal@rdslink.ro


În temeiul prevederilor prevederilor art.  129, alin.  (1), alin.  (2), lit. a) și d), alin.  (7),  lit. a)
colaborat cu prevederile art.139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a),  art.197-199  și art. 243, alin. (1),
lit. a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Nominalizarea a trei reprezentanți ai CLMS în Consiliul de Administrație al Colegiului
Național „Teodor Neş” , după cum urmează:
      - dl Sala Răzvan Sergiu
      - dl Boiț Nicolae Ioan 
      - dl Nagy Árpád - Ferencz

Art. 2. Numirea a trei reprezentanţi ai CLMS în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic
„Arany János” Salonta, după cum urmează: 
            - dna Gáll Éva
            - dna Gali Éva

- dl Illyés Lajos
Art.  3.  Numirea  a  doi  reprezentanţi  ai  CLMS  în  Consiliul  de  Administraţie  al  Liceului

Tehnologic nr.1 Salonta, după cum urmează: 
            - dl Szász Dénes -  Albert
            - dl Pirtea Mihai George

Art. 4. Numirea a doi reprezentanţi ai CLMS în Consiliul de  Administraţie al Grădiniței  cu
program prelungit ”Toldi”, după cum urmează: 

- dl Szatmari Adrian
            - dl Cseke Sándor

Art. 5.  Durata mandatului fiecăruia dintre reprezentanţii desemnaţi mai sus este pentru anul
școlar 2021-2022.

Art. 6.  Persoanele desemnate au obligația în termenele legale de a verifica și după caz, de a lua
măsurile necesare pentru respectarea pe toată durata mandatului a reglementărilor legale în ceea ce
privește conflictul de interese și incompatibilități.

Art.  7. Mandatul  este  dat  în  limita  competenţelor  stabilite  în  sarcina  Comisiilor  pentru
evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  la  nivelul  unităţilor  din  învăţământ  prin  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului nr.75/2005 cu privire la asigurarea calităţii  în educaţie,  cu modificările și  completările
ulterioare.

Art. 8.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate.
Art. 9.  Prezenta hotărâre se comunică cu:
          -  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
          -  Primarul Municipiului Salonta 

                     -   Persoanele desemnate
                     -   Unităţile de învăţământ 
                     -   Serviciul Administrație Publică Locală
                   -  Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Primăriei  Municipiului
Salonta: www.salonta.net 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 Contrasemnează,
                    Szíjjartó Szilárd                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                           Patricia Edith IVANCIUC 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate absolută astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,     17  consilieri prezenţi, _  17  _pentru, ---- împotrivă, ---- abțineri
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