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HOTĂRÂRE 
Referitor la: desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săliștea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „David 

Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2020 – 2021, precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) 
 

 Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020, ședință 
publică, 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. 58 din 16.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săliștea în 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2020 – 2021, precum și în 
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC); 

- anunțul nr. 5170 din 16.11.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre; 
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011, legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 – 9 din anexa la O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 11, alin. 4, lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 

- prevederile Ordinului Prefectului județului Alba nr. 474 din 28.10.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile 
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Săliștea, județul Alba; 
 - adresa nr. 871 din 16.11.2020 a Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea; 
 - referatul de aprobare nr. 58 din 16.11.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre; 

- raportul nr. 5277 din 20.11.2020 al secretarului general al comunei; 
 - avizul nr. 64 din 26.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism; 

- avizul nr. 64 din 26.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială; 
 - avizul nr. 64 din 26.11.2020 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie 
copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte,  

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Săliștea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
„David Prodan” Săliștea, pentru anul școlar 2020 – 2021, în persoana domnilor consilieri locali Cordelea Claudiu-Ioan și 
Miclea Dorin-Iacob. 
 Art. 2. Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Săliștea în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
(CEAC) constituită în cadrul Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, în persoana domnului consilier local Bogdan 
Gheorghe-Nelu. 

Art. 3. Hotărârea nr. 50 din 31.08.2020 își încetează aplicabilitatea. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei Săliștea, persoanelor 
nominalizate la art. 1 și 2, Școlii Gimnaziale „David Prodan” Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - 
judeţul Alba. 
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