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Nr.  69/ 25.08.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind desemnarea de reprezentanti ai Consiliului Local Măgura ca membri în Consiliul de administratie și 
în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău 

 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în ședinţa ordinară din data de   .08.2022 
Luând în dezbatare: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Măgura dl. Costrăș Iordache, în calitatea 
sa de inițiator, înregistrat cu nr. 8597/ 25.08.2022 ; 

b) raportul întocmit de d-na Silav  Elena Irina – secretarul general al comunei, înregistrat cu nr. 8598/ 
25.08.2022 , prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea adoptării unei asemenea hotărâri; 

c) adresa nr. 1135/ 22.08.2022 a Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău”, înregistrată 
la Comuna Măgura cu nr. 8390/ 22.08.2022. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
f) art. 96 alin. (2) lit. ” b1”  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, așa cum a fost modificată prin O.U.G. 

nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 
normative; 

g) art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. ” b)” din anexa la OMEN nr. 3160/ 01.02.2017 pentru modificarea şi 
completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

h) art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. ”e” din O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Avizele cu caracter cumulativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. (1), 

art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Bacău adoptă prezenta hotărâre. 

  
 Art. 1. – Se desemneaza, din cadrul Consiliului local al comunei Măgura, ca membru în Consiliul de 

administratie al Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău, următorii consilieri: 
- dl./d-na Consilier local - ____________________; 
- dl./ d-na Consilier local - ___________________. 
Art. 2. - Se desemnează, din cadrul Consiliului local al comunei Măgura, ca membru în Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității care funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău, următorul 
consilier: 

- ___________________. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Măgura, în termenul prevăzut de 

lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău și Instituţiei Prefectului județului Bacău, Școlii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, județul Bacău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe 
pagina de internet http://www.primaria-magura.ro. 

   
                                                                     
 
 
 
 
Nr.  
Din  .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 14. 
Hotărâre adoptată azi  .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” ____, voturi  „împotrivă” ____, din totalul de ____ 
consilieri prezenţi, din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      

Iniţiator, 
 …………………………………… 

 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL  C O M U N E I  

   ……………………….………………………… 
Jr. ELENA  IRINA  SILAV 
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Nr.  8597/ 25.08.2022  
 
 
 
 Costrăș Iordache, Primarul Comunei Măgura, județul Bacău 

 
 
 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
îmi exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre  privind desemnarea de 
reprezentanti ai Consiliului Local Măgura ca membri în Consiliul de administratie și în Comisia de 
Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău” în 
susţinerea căruia formulez prezentul, 
  

REFERAT   DE  APROBARE : 
 

 Potrivit art. 129 consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, atribuţii 
privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
local. 
 În conformitate cu adresa nr. 1135/ 22.08.2022 a Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” 
Măgura, județul Bacău”, înregistrată la Comuna Măgura cu nr. 8390/ 22.08.2022 și  cu: 

- art. 96, alin. (2) lit. ”b” din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, așa cum a fost 
modificată prin O.U.G. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

- art. 1 alin. (1) şi art. 4 lit. ” b)” din anexa la OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. ”e” din O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei cu modificările şi completările ulterioare. 

Se impune desemnarea a membri – consilieri locali în Consiliul de administratie și în 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, 
județul Bacău”. 

     
În acest context, se propune a se aproba proiectul de hotărâre prezentate mai sus. 

 Văzând prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are 
iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa 
sa, asigurând dezvoltarea unității administrativ teritoriale supun aprobării dumneavoastră, 
proiectul de hotărâre în forma prezentată.  
 
 

PRIMAR, 
IORDACHE  COSTRĂȘ      
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Nr. 8598/ 25.08.2022  
 
 

R  A P O R T     D E   S P E C I A L I T A T E 
la Proiectul de HCL privind desemnarea de reprezentanti ai Consiliului Local Măgura ca membri în 

Consiliul de administratie și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale 
”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău 

 
 Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 8597/ 25.08.2022,  intocmit de 
Primarul comunei Măgura – dl. Costrăş Iordache, in calitate de initiator al proiectului de hotărâre nr. 69/ 
2022, prin care propune Consiliului Local al comunei Măgura desemnarea de reprezentanti ai Consiliului 
Local Măgura ca membri în Consiliul de administratie și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al 
Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău și adresa nr. 1135/ 22.08.2022 a Școlii 
Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău”, înregistrată la Comuna Măgura cu nr. 8390/ 
22.08.2022, în drept prevederile legale în vigoare sunt: 

1. La art. 96 alin. (2) lit. ” b1) ” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prevede: 

„Art. 96. – … 
(2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este 

constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:  
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt 

cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 
reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie din cota 
aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.  

2. La art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. ” b)” din anexa la OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, se prevede: 

” Art. 1. - Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în 
continuare unităţi de învăţământ, sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după 
caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi 
directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu 
autorităţile administraţiei publice locale.” 

 
”Art. 4. - (1) Consiliul de administraţie se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează:  

b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 
suni cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului 
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al 
consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 
respectivă; 

3. La art. 11 alin. (1) și alin. (4) lit. ”e” din O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 
cu modificările şi completările ulterioare, se prevede: 

 Art. 11. - (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

….. 
 (4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din 

învăţământul preuniversitar cuprinde:…. 
e) un reprezentant al consiliului local; ….” 
Faţă de considerentele expuse anterior Secretarul general al comunei, în drept și în fapt, avizează 

favorabil proiectul de hotărâre privind desemnarea de reprezentanti ai Consiliului Local Măgura ca membri 
în Consiliul de administratie și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, județul Bacău. 

SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI MĂGURA 
 …………………….………………………… 

ELENA IRINA SILAV  


