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HOTĂRÂREA 

nr. 17  din 26 august 2016 
 
 

 
privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local şi a  reprezentantului primarului în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2016-2017 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 26.08.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.262 din 
19.08.2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 
din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere: 
Adresa nr. 1233/11.08.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Şincai Rîciu, privind numirea reprezentanţilor 
consiliului local şi ai primarului în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
Expunerea de motive nr.3790 a primarului comunei Rîciu; 
-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.I 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.36.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(6) lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul 
Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local şi a reprezentantului primarului în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Şincai Rîciu", în anul şcolar 2016-2017 după 
cum urmează:  
-COZOŞ PETRU  

- BELEAN ALIN-CIPRIAN 
- VASU IOAN 
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.  Rîciu  nr. 55 din 
data de 06.12.2013. 



Art.4. Primarul comunei Rîciu, împreună cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat, al comunei Rîciu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri conform competenţelor. 
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut 
de lege: 

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

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează 
Vincovici Iulius-Aurelian                                                                   Secretar:Dunca Ioan 
……………………….                                                         …………………… 
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