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ROMÂNIA                
JUD. SATU MARE              
ORAŞUL TĂŞNAD        
CONSILIUL LOCAL            

HOTĂRÂREA Nr. 138 
din data de 31 august 2022 

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al 
Școlii Gimnaziale Tășnad pentru anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 31 august 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 28187/29.08.2022; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad nr. 28189/29.08.2022 și Avizul 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului din cadrul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr.17/31.08.2022; 
 În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naționale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordinul Ministerului Educației 
Naționale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 
consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;  
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. a) și d) și ale 
alin. (14), precum și ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Domnul Șimonca Gheorghe consilier local, este desemnat în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Tăşnad în Consiliul de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale Tășnad pentru anul școlar 2022-2023.  

Art. 2 – Domnul Vinkler Toma-Vasile consilier local, este desemnat în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Tăşnad în Consiliul de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale Tășnad pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 3 – Domnul Zsido Lorant-Gabor consilier local, este desemnat în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al Orașului Tășnad în Consiliul de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale Tășnad pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 4 – Începând cu data prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își 
încetează aplicabilitatea. 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele 
nominalizate la art. 1 – 3 din prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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