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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 34/28.10.2020 
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vetiş în Consiliul de administraţie al 

Şcolii Gimnaziale Vetiş şi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Oar 
  
 Luând în considerare cererile școlilor gimnaziale Vetiş şi Oar,  înregistrate sub nr. 
7640/27.10.2020 şi 7641/27.10.2020  
           Analizând referatul de aprobare nr. 7.586/25.10.2020 și proiectul de hotărâre nr. 
7.587/25.10.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local al comunei Vetiş în Consiliul 
de administraţie al Şcolii Gimnaziale Vetiş şi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Oar, 
elaborate de primarul comunei Vetiş în calitate de inițiator,  
           Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primăriei Vetiș nr. ………….. , 
precum şi raportul comisiei de specialitate al consiliului local nr. ……………., 

Analizând prevederile art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ aprobat prin Ordinul nr.5115/2014 a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

În baza art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. “d”, alin.(7), lit.”a”, pct.1 și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ, 

  
Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28 octombrie 2020, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

           Art.1. Se numesc în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Vetiş în Consiliul 
de administraţie al Şcolii Gimnaziale Vetiş şi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Oar, după 
cum urmează: 
 

Nr.crt. Instituția Reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei 
Vetiş 

1 Şcoala Gimnazială Vetiş dl. TIMIŞ NICOARĂ 

dl. LAZAR LEVENTE -SANDOR 

2 Şcoala Gimnazială Oar dl. LISZKAI ZOLTAN 

- 

 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Şcolii Gimnaziale Vetiș și Şcolii Gimnaziale Oar, 

persoanelor desemnate în hotărâre, precum și Instituției Prefectul județul Satu Mare.  
 

Vetiş la 28.10.2020 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        

    GHEORGHE BERCI                                                            Contrasemnez,  

                                                                                   SECRETAR GENERAL al UAT 
                       Jr.  ANCA-MARIA POP 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-14,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


