
R O M A N I A 
JUDETUL  BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E A 
NR. 56 DIN 23.09.2022 

 

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local  

al Comunei Oncesti în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale Onceşti  

din Comuna Onceşti, Judeţul Bacău, pentru anul scolar 2022-2023 
 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 23.09.2022; 
         Având în vedere: 
         - Adresa nr. 361/07.09.2022, prin care Școala Gimnazială Oncești solicită desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local și, respectiv, al primarului în Consiliul de Administrație al Școlii; 

         - Referatul primarului înregistrat la nr. 303/15.09.2022, de aprobare a Proiectului de hotărâre 

inițiat și semnat de către primarul Comunei, privind necesitatea desemnării reprezentantului 

Consiliului Local al Comunei Oncesti în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale Onceşti 

pentru anul școlar     2022-2023; 
         - Raportul secretarului general, înregistrat la nr. 304/15.09.2022, în care se motivează necesitatea 

desemnarii reprezentantilor administratiei publice locale a Comunei in Consiliul de Administrație al 

Şcolii Gimnaziale Onceşti, pentru anul scolar 2022 – 2023; 

         - prevederile art. 4, alin. (1), lit. a), ale art. 5, 6 si 7, alin. (1), lit. b) si c), alin. (3) si (4), ale art. 8 

si 9 din Anexa la O.M.E.N. nr. 5.154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 310, 311 și, respectiv 312 din 

23.09.2022; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2),  lit. a) și alin. (3), lit. c), ale art. 133, alin. (1), ale        

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale   art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale 

art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă următoarea 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E: 

 

         Art. 1 – Se desemneaza dl. ZAHARIA NECULAI – viceprimarul Comunei Oncești,  

reprezentantul Consiliului Local Oncesti în Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale 

Onceşti din Comuna Onceşti, Judeţul Bacău, pentru anul scolar 2022 - 2023. 
         Art. 2 - Reprezentantul desemnat va participa la ședințele Consiliului de Administrație al Școlii, 

convocate conform prevederilor legale și își va exercita dreptul de vot, îndeplinind responsabilităţile 

stabilite membrilor Consiliului de Administraţie. 
         Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate potrivit 

competențelor, Şcolii Gimnaziale Onceşti, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției 

Prefectului  Județului Bacău în vederea verificării legalității. 
         Art. 4 – Persoana desemnată va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art. 5 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   ,,abţineri”  din numarul 

total de 11 consilieri prezenţi. 
 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                   CONSILIER LOCAL,                                                   SECRETAR GENERAL, 

                         PAVEL LIVIU                                                  OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 


