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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al Grădiniței cu 

Program Normal Budila și al Școlii Gimnaziale Budila, pentru anul școlar 2021-2022   

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

29.07.2021, 

        Analizând Referatul de aprobare nr. 10355/13.07.2021 al Primarului Comunei Budila si 

raportul de specialitate nr. 10356/13.07.2021 al secretarului general, prin care s-a propus 

desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program 

Normal Budila și al Școlii Gimnaziale Budila, pentru anul școlar 2021-2022,  

        Având în vedere: 

   - adresa nr. 498/08.07.2021 a Grădiniței cu Program Normal Budila, inregistrata la UAT 

Budila sub nr. 10198/08.07.2021 

   - Hotărârea Consiliului Local al comunei Budila nr. 13/29.01.2021 privind aprobarea rețelei 

școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2021-2022; 

   - prevederile art. 96 alin. (1) si alin. (2) lit. b) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    - prevederile cap. I art. 3, cap. II art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (2) lit. a) si art. 7 alin. (1) lit. 

b) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,  

- avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 3 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136, art. 137 alin. (1), art. 

140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4). art. 198 alin. (1), alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

         În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
     Art. 1. Se desemnează ca membru în Consiliul de administrație al Grădiniței cu Program 

Normal Budila domnul Noapteș Ion, consilier local al Consiliului Local al comunei Budila,  

 

 



    Art. 2. Se desemnează ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Budila, 

domnul Csiki Kalman, consilier local al Consiliului Local al comunei Budila si domnul Farkas 

Ștefan, consilier local al Consiliului Local al comunei Budila,  

 

     Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către consilierii 

desemnati si de primarul comunei Budila. 

 

     Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, primarului 

comunei Budila, Grădiniței cu Program Normal Budila, Școlii Gimnaziale Budila, membrilor 

desemnați, și se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei Budila, 

pe site-ul www.budila.ro 

 

      Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 12 consilieri locali, din numărul 

de 13 consilieri aleși, cu un număr de 12 voturi favorabile. 

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                    Secretarul general al comunei Budila, 

               Csiki KALMAN                                                           Alexandra- Aveluta BENIA  


