
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA FAUREI

INVITATIE

Sunteti invitati mafti 31.08.2021, ora12.00 la sedinta ordinara a CONSILIULUI
LOCAL FAUREI.

Sedinta se va desfasura in sala de sedinta a Consiliului Local si va avea
urmatorul proiect al ordinii de zi

l.Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier, ca reprezentant din
partea Consiliului Local Faurei, in cadrul Consiliului de administratie al Scolii
Gimnaziale Nr. 1 Faurei;

2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L Faurei nr.15
din 19.04,202L privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2021.

3.Discutii

Nr Numele si prenumele

cft.
1, Coroi Vasile

2. Sipoteanu Daniela
3. Zama Ioan
4. Miron N. Vasile

5, Poparda Petronela

6. Ghidarcea Mihai
7. Ifrim Vasile Marian

B. Miron V.Vasile

9. Botezatu Vasile
10, Lapusneanu Neculai

11 Deaconu Vasile

Semnatur0



ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA FAUREI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea sedintei Consiliului Local

in sedinta ordinara in data de 31.08.2021

Petrica BUJOR - Primar al comunei Faurei, judetul Neamt

Avand in vedere :

-prevederile art, 134, alin. (3) lit. "a",art.134 alin.(5) din OUG nr.57120t9
privind Codul administrativ al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale aft. 196, alin (1) , lit. "b" din OUG

nr.57120t9 privind Codul administrativ al Romaniei;

DISPUN:

Aft.1 - Se convoaca Consiliul local al comunei Faurei in sedinta ordinara pentru

data de 31.08.2021, ora 12.00, in sala de sedinta a Primariei comunei Faurei.

Aft.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face pade

integranta din prezenta dispozitie.- 
(2),Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc

conditiile prevazute de art, 136 alin, (B) din Ordonanta de Urgenta nr.5712019 privind

Codul Administrativ.
Art.3 - Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot

comunei Faurei, Compartiment Secretariat in format letric .

Ad.4 - Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii
spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

studia in sediul Primariei

de zi au fost transmise
ale Consiliului local al

comunei Faurei,
Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si

se vor depune la secretarul comunei Faurei pana cel tarziu la data de 31.08.2021'
Art.6 -Prin grija Secretarului comunei Faurei, prezenta dispozitie va fi transmisa

Institutiei Prefectului - Judetul Neamt pentru verificarea legalitatii si secretarului comunei

Faurei pentru cunoastere si punere in aplicare.

Avizat pentru legalitate
p. SECRETAR U.A.T.,

Nr. 141 din 25.08.2O2L



JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL FAUREI
4 NA 

"2€.o&. 
a ry

PROIECT DE HOTARARE

Privind desemnarea unui consilier, ca reprezentant din paftea Consiliului

local Faurei, in cadrul Consiliului de administratiei al Scolii Gimnaziale Nr.

1 Faurei

Consilul Local Faurei, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara din data de

31.08,2021

Avand in vedere prevederile art 4 alin (1) lit "b" din anexa O.M.E.N. nr. 4619

din 22.09.2014 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 9i functionare a

consiliului de administratie din unititile de invdtdm6nt preuniversitar si aft 4 alin 1

O.M,E.C.S. nr. 462L120I5, cu modificarile si completarile ulterioare;

Adresa Scolii Gimnaziale Nr. 1, Comuna Faurei nr.2004 din data de

18.08.2021, inregistrata sub nr. 4069 din data de 20.08.2021;

in temeiul art. 129 gi al art. si 139 alin (3) lit,F" din O.U.G. nr 57 din 03.07.2019 -
privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier ca reprezent

din partea Consiliului local Faurei, in cadrul Consiliului de Administratiei al Scolii

Gimnaziale Nr. 1 , sat Faurei, comuna Faurei.

Art.2 Secretarul comunei va comunica si inainta prezenta hotarare

persoanelor si institutiilor interesate,

INITIATO
PRI

BUJOR



REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotdrdre privind desemnarea unui consilier, ca

reprezentant din partea Consiliului Local Faurei, in cadrul Consiliului de
Administratie al scorii Gimnaziale Nr.1 comunei Faurei

Vazand adresa nr. 20041L8,08.202I, inregistrata la primaria Faurei sub
nr.4069120'08'202L propun Consiliului Local Faurei desemnarea unui reprezentant in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Nr.1 comunei Faurei pentru anul scolar
202r-2022.

Potrivit art' 5, alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministerului Educatiei si Nationale
nr.4619l20t4 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a
consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, modificat si
completat prin Ordinul nr.462I din 23 iulie 2015 si Ordinul nr. 3160 din 01 februarie
2017 al MEN, ,,la inceputul fiecaruian scolar, dar nu mai tarziu de data inceperii
cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de
constituire a noului consiliu de administratie.,,

Conform prevederilor art. 96, alin,(1) si alin.(2), lit.c) din Legea Educatie
Nationale nr.rl20r1 cu modificarile si complatarile ultelioare :

(1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse
de consiliile de administratie, de directori si de directori adjuncti, dupa caz, In
exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii
conlucreaza cu consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autoritatile
administratiei publice locale,

(2) In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este orqan de
conducere si este constituit din7,9 sau 13 membri, astfel :

c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre
acestia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3
reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul este
membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor
didactice din unitatea de invatamant respectiva.

Fata de cele prezentate, in temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit,d), alin(7)
pct.a, aft. 139, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.5712019 privind
Codul Administrativ, propun desemnarea reprezentantilor Consiliului Local
Faurei in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr,1 Faurei, pentru
anul scolar 202I-2022.



ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA FAUREI

Nr.4152 din 26.O8.2O2t

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea unui consilier, ca reprezentant din partea Consiliului
local Faurei, in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Nr.1

comunei Faurei pentru anul scotar 2O21_2022

Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local Faurei, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr.l Faurei
pentru anul 2021-2022, a fost elaborat in baza:

- Prevederilor art.96, alin (1) si alin (2) , lit. c) din Legea Educatiei Nationale nr.
Il20I1 cu modificarile si completarile ulterioare:

1. Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse
de consiliile de administratie , de directori si de directori adjuncti, dupa caz. In
exercitare atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu
consiliul profesioral , cu comitetul de parinti si cu adminstratia publica locala.

2'ln unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de
conducere si este constituit din7,9 sau 13 membri, astfel:

c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri , din acestia,
6 sunt cadre didactice , primarul sau un reprezentant al primarului , 3 reprezentanti
ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor, Directorul este membru de drept al
consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatatea de
i nvatama nt respectiva.
- Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 4619l 2Ot4 pentru aprobarea

Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din
unitatile de invatamant preuniversitar, modificat si completat prin ordinul nr. 4621 din
23 iulie 2015 si ordinul nr.3160 din 01 februarie 2017, respectiv arr..4, alin. (1) lit.c)
, art. 5. alin, (1) si art,7 alin ,(1) tit. b) din metodologie:
At.4 alin. (1) Consiliul de administratie se constituie din 7,9 sau 13 membri , dupa
cum urmeaza :

c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri , din acestia 6
sunt cadre didactice , primarul sau un reprezentant al primarului , 3 reprezentanti ai
consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor.Directorul este membru de drept al
consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice.



Ad'5' -(1) La inceputul fiecarui an scolar , dar nu mai tarziu de data inceperii
cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu, hotaraste declansarea procedurii de
consituire a noului consiliu de administratie .

Aft'7'-(1) Membrii consiliului de administratie sunt alesi sau, dupa caz, desemnati,
dupa cum urmeazal

a) reprezentantii consiliului local, judetean/consiliul General al
Bucuresti sunt desemnati de acesta.

Municipiului

- Prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57l2QI9 privind Codul
Administrativ , respectiv ;

, Art'129 alin (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in condiile legii , in toate
problemele de inters local , cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta
altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.,,
Alin. (2) consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
Alin ,(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin (2) lit.
potrivit competentei sale si in conditiile legii , cadrul
serviciilor publice de interes local privind:

a) educatia;
Avand in vedere cele expuse mai sus, consider ca proiectul de hotarare privind
desemnarea reprezentantilor consiliului local Faurei, in consiliul de administratie al
Scolii Gimnaziale Nr. L, comuna Faurei, pentru anul 2021-2022 a fost intocmit cu
respectarea prevederilor legale in vigoare, drept pentru care propunem adoptarea
acestuia in forma prezentata.

Secretar general comuna Faurei,
cu delegare atributii

Geanina-Catalina APOSTU

d) , consiliul local asigura,
necesar pentru furnizarea



MINISTERUL EDUCATIEI

Com. X'iurei, jud. Nearn{

TeUfax 02337 62042, e-mail

Nr /1

CAT ,

Primiria Comunei urei

:

i
i,

:

delegali in calitate de membri ai Consiliului de administalie a $colii GimnazialejNr",

Comuna Fdurei, pentru anul Ecolar 202I-2022, un numdr de doi membri, dupd cum

a) Un reprezenlant al Prin-rarului comunei Fdurei;

b) I-In reprezentant din partea Consiliului Local Fdurei;

V[ rnullurrim !

Prof. Tamba



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL FAUREI

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea si completarea H.C.L. Faurei nr. 15 din 19.04.2O2L
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

Consiliul Local al Comunei Faurei, intrunit in gedinla ordinari din data de

31.08.2021;

Av6nd in vedere:
- prevederile art, 26 alin (a) al Legii nr. 27312006 privind finantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr l5l202t - Legea

bugetului de stat Pentru anul 2021;
Analizand adresa Institutia Prefectului - judetululNeamt nr. 6960 din data

de 31.05,2021 inregistrata la Primaria comunei Faurei, judetul Neamt sub nr.

3043 din data de 08,06.2021 cat si referatul de aprobare inregistrat sub nr, 4154

din data de 26.08,202I;
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b) 9i alin. (4) lit' a), ale aft'

139 alin. (3) lit a), precum gi ale art. 196 alin' (1) lit' a) din O.U.G' 57120t9,

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTAMSTE:
Aft. 1. Se aproba modificarea si completarea art. 1 din H,C.L. Faurei nr,

t5 din Ig,O4.2OZ1 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru

anul 2021 urmand a avea urmatorul continut :

prezenta hotarare.

<< Art 1 Se aproba :

b)

c)

2021 fiind de 1640 mi,i lei ;

Aft.2. Secretarul comnunei va comunica si inainta prezenta hotarare

persoanelor si institutiilor interesate,

BUJOR P



Nr.

crt
Calitate Nr. personal Fond salarii (m i lei)

1 Demnitari 2
:i

1.640 'i'2 Functionari publici 8
3 Personal contractual L4

Total 24



Avind in vedere:
- prevederile art,136 alin,t din Ordonanta de urgentd a lui 

,

nr.57l2Ot9 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i c tl" I

ulterioare, potrivit cdrora: Proiectele de hotbrdri pot fi initiate de primar, de 
,

consilierii locali sau de cetSleni. Elaborarea proiectelor se face de,ce'1,ca[e

le propun, cu sprijinul secretarului general al unitbtii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale 9i al compartimentelor de resort dif 6adr,ul 
'

aparatului de specialitate al primarului.

Redactarea proiectelor se face de cbtre cei care le propun, cu

sprijinul secretarului general al unitbtii administrativ-teritoriale ',9i al

serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului local" '

- dispozitiile art.136 alin.B lit,a) din Ordonanta de ufgentS,a

Guvernului nr.57l2OI9 privind Codul administrativ, cu modificdrile 5i

completdrile ulterioare, conform cSrora: "Fiecare proiect de hotSrdre inscris

pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este supus dezbaterii numafidaob

este insotit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare,

semnat de initiator;"
tn conformitate cu prevederile art. 26, , (4) din Legea nr. /7312006

- privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulteriOare,

::' .i "

Av6nd in vedere prevederile legale, adresa institutiei prefectului nr.

6960 din 3105 .202t precum si necesitatea de a modifica H.C.L. nr' 15 idin

L9.04.202t, vZ rugdm sd dispuneti. 
'

,i


