
                                                         
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂGEATA  

 
P R O I E C T  de H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local Săgeata în 
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ  preuniversitar de pe raza 

comunei Săgeata  , judeţul Buzău şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
 Calităţii Educaţiei  

 
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,  
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al dlui primar Sorin Tănase ,înregistrat la nr. 

186/20.11.2020  

- raportul de legalitate  al secretarului comunei inregistrat la nr.  

187/20.11.2020,  

-  avizul comisiei de specialite din cadrul Consiliului Local Sageata,  

În conformitate cu : 

- adresa nr.638/20.11.2020 comunicată de Şcoala Gimnazială “Nicolae 

Efrimescu “ Săgeata , 

- prevederile art.96  din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu 

modificarile si completarile ulterioare  ; 

- prevederile art.3 şi art 7 alin (1)  lit.b) din Metodologia  - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar aprobată  conform OMEN nr.4619/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

- prevederileart.11 şi art.12 din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG 

nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei , cu modificările şi completările 

ulterioare , 

    - prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.2/2020 privind aprobarea 

structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ 

Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata , judetul Buzau, 



În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.d , alin. (7) lit. ’’a”, art.139 alin (1) , art.196 
alin (1) art.197 alin (2) şi alin (4) şi art.198 alin (2)  din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare . 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  Art.1   Abrobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local Săgeata în 

Consiliul de administraţie al  Şcoli Gimnazială  „Nicolae Efrimescu „ din 
comuna Săgeata , judeţul Buzău ,  unitate cu personalitate juridică , următorii 
consilieri locali : 

1. 
2. 
 
Art.2  Se desemnează ca membru în Comisia de evaluare şi asigurare a 

calităţii din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridicade pe raza 
comunei Săgeata “ Şcoala Gimnazială Nicolae Efrimescu “, domnul/doamna 
consilier local  

 
Art.3  Se desemnează ca membru în Comisia pentru elaborarea şi 

revizuirea Planului de dezvoltare instituţională din cadrul unităţii de 
învăţământ cu personalitate juridicade pe raza comunei Săgeata “ Şcoala 
Gimnazială Nicolae Efrimescu “, domnul/doamna consilier local  

 
Art.4  Calitatea de membru în consiliul de administraţie al şcolii şi în 

cele două comisii , încetează la data încetării calităţii de membru în consiliul 
local. 

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei , orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea . 

 
Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţeză secretarul general al comunei , consilierii locali desemnaţi şi 
Directorul Şcolii Gimnaziale “Nicolae Efrimescu “ Săgeata . 

 
Art.7  Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

              
           PRIMAR  
         Sorin Tănase  

                                                         AVIZEAZĂ 
                                                         Secretar General al Comunei Săgeata   , 
                                                                      Iancu Viorica Raimonda 
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