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REFERAT DE APROBARE
al Proiectului de hofirAre nr. 36 din 23,09,2021 privind desemnarea a doi reprex,entanli aiConsiliului Local al Comunei Micegti care sdficd parte din Consiliul de Adminisfiarie at

$colii Gimnaziale Nr. 1 Micesti, pentru anul scolar 2021-2022

Primarul Comunei Mice$i din Judelul ArgeS. ing. Dumitru VOICU, in temeiul art. 136
din ordonanfa de urgenld a Guvernuluinr. sitzotdpiirir--o codul administrativ, cu modific[rileqi.completdrile ulterioare, inifiez qi propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei
Miceqti din Judeful Arge$, Proiectul ie hotdrfrri rr, io din 23,09,2021 privind desemnarea adgireT|ezentanli ai Consiliului Local al Comunei Micesti care sdfacd parte din Consiliul deAdministralie al $colii Gimnaziale Nr. I Micegti, pentri anul scoiar zozt-zozz.

Proiectul de hotdrdre nr.36 din23.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentalli ai
Consiliului Local al Comunei Micegti care sd facdpaftedin Consiliul de Administralie al gcolii
Gimnaziale Nr. I Miceqti, pentru anul Ecolar 2021-2022are urmltoarele temeiuri:

- Art' 96 alin. (2) lit. b) din Legea educa{iei na(ionale nr, l/2011, cu modific[rile gi
completirile ulterioare, care prevede cit6m: ,, ,... (2) in unitdlite de tnvdydmdnt de stat consiliul
de administralie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau l3 membri, astfet: ... b)
tn cazul tn care consiliul de administralie este format din 9 membri, dintre acegtia 4 sunt cadre
didactice, primarul sau un reprezentqnt al primorului, 2 reprezentanli ai consiliului local Si 2reprezentanli ai pdrinlilor. Directorul este membru de drept al consiliului de odministralie din
cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de tnvdldmdnt respectivd;,,.

- Art. 4 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul Ministerului Educaliei Nalionale nr.
4619/2014 pentru aptobarea Metodologiei-cadru de organizare qi func[ionaie aconsiliului de
administratie din unitilile de invdt[mdnt preuniversitar, care prevede citdm: ,, ... (1) Consiliul de
administrafie se constituie din 7,9 sau 13 membri, dup6 cum trmeazd: ... b) in cazul tn care
consiliul de administralie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice;
primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanli ai consiliului local si 2 reprezentanli
ai pdrinlilor. Directorul unitd\ii de tnvd\dmdnt este membru de drept al coisiliutui de
administralie din cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de tnvdtrdmdnt respectivd;,,.

Avdnd in vedere cd, Proiectul de hotirdre nr. 36 din23.09.2021 privind desemnarea a doi
reprezentanli ai Consiliului Local al Comunei Micegti care si faci parte din Consiliul de
Administralie al $colii Gimnaziale Nr. I Micegti, pentru anul Ecolar iozt-zozz,indeplineqte
conditiile legale Ei de oportunitate,supunem aprobdrii Consiliului Local alComunei Miceqti di1
Judelul ArgeE acest proiect de hotdrire in forma prezentatd.

v[ rugdm sd decide]i doamnelor/domnilor consilieri locali!

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE,
PRIMARUL COMUNEI MIC ETUL ARGE$,
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