
 

 
                     ROMANIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 

 
                                                                     

                                             
                                                 HOTĂRÂREA NR. 128/31.08.2022     

privind numirea pentru anul școlar 2022-2023 a reprezentanților  Consiliului Local 
al Comunei Cristian ca membri ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale 

Cristian 
 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.08.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările si compltările 
ulterioare; 

e) prevederilor art. 96 alin. (2), lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobate 
prin Ordinul nr. 4619/2014, actualizat; 
g) art. 129, alin.(2) lit.d) coroborat cu  alin. (7) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 Având în vedere adresa nr. 1782/09.08.2022 a  Școlii Gimnaziale Cristian înregistrată 
la sediul instituției sub nr. 12696/09.08.2022 , prin care solicită desemnarea unui număr de doi 
membrii ai Consiliului Local Cristian pentru a face parte din Consiliul de Administrație al 
scolii, în anul școlar 2022-2023; 
 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3 ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi prin care se propune 
numiea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Cristian în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale Cristian și urmare a propunerilor facute ,  înregistrate sub nr.171/29.08.2022, nr. 
172/30.08.2022 și nr. 137/30.08.2022 ; 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 
57/2019  privind Codul Administrativ; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă numirea pentru anul școlar 2022-2023 a reprezentanților Consiliului 
Local al Comunei Cristian ca membri în Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale 
Cristian, după cum urmează: 

1) Consilier local – domnul Matcaș Cătălin Mihail 
2) Consilier local – domnul Buzoianu Ovidiu Silviu  
 



 
 
 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
persoanele prevăzute la art.1 și Directorul Școlii Gimnaziale Cristian.  
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instituției Prefectului,  
1 ex. Primarului Comunei Cristian,  1 ex. Scolii Gimnaziale Cristian și  tuturor instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

 
 

Adoptată la Cristian, în data de 31.08.2022 
 
 

  
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ     
                    Dima EMIL                                                         SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                          Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 1 „abțineri” din 13 consilieri 
prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar, 1 ex. Scoala Generala Cristian;  
Red:AN/AN/5 ex. 


