
  

  
 
      

Nr.143/23.09.2021        Proiect  

                                                               Avizat secretar general UAT  
 

HOTĂRÂREA   Nr. 

      din _____2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de 
administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al 

Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

_____2021, 

 Având în vedere: 
  - inițativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de 

aprobare înregistrat cu nr.6061/23.09.2021 

  - referatul secretarului general al UAT Nădlac nr.6060/23.09.2021 

  - adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.679/20.09.2021, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5960/20.09.2021 

  - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/24.11.2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și 
în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor 

Tajovsky 

  - prevederile art.61(7) și art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 
actualizată 

  - prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar 
  - prevederile art.11(1) și (4) din Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind 

asigurarea calității educației, actualizată 

  - avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

  - avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

  - avizul _____ al comisiei pentru activități social-culturale, culte, 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și 

sport 

 În temeiul art.129(2), lit.d, (7), lit.a, art.139(1), art.196(1), lit.a, art.199 din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă numirea, în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic 

Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a următorilor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 

orașului Nădlac :   
-_______ - consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 

- _______- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 
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- _______ - consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac. 

 Art.2. Se aprobă numirea, în comisia de evaluare și asigurare a calității educației 

al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a _______-  consilier local din cadrul 

Consiliului Local al orașului Nădlac. 
Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac 

nr.113/24.11.2020. 

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 
se comunică către: 

- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
 

           

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

 

 

 

 
AI/2 ex 

 

  



  

  
 
      

        

 
HOTĂRÂREA   Nr.113 

      din 24.11.2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de 

administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al 
Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
24.11.2020, 

 Având în vedere: 

  - inițativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de 
aprobare înregistrat cu nr.5994/04.11.2020 

  - referatul secretarului general al UAT Nădlac nr.5993/04.11.2020 

  - adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.1005/02.11.2020, 

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5953/02.11.2020 
  - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.81/22.07.2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și 

în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor 
Tajovsky 

                  - Ordinul nr.597/20.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

convocarea primarului validat și a consilierilor locali ale căror mandate au fost validate 
pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Orașului Nădlac  

                  - Ordinul nr.626/22.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al Orașului 

Nădlac  
  - prevederile art.61(7) și art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare 

  - prevederile art.11(1) și (4) din Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind 
asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare 

  - avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 

  - avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

  - avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, 

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și 
sport 

 În temeiul art.129(2), lit.d, (7), lit.a, art.139(1), art.196(1), lit.a, art.199 din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă numirea, în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic 
Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a următorilor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 

orașului Nădlac :   
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- Abraham Milan-Iaroslav- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 

- Karkuș Radomir-Călin-Ștefan- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului 

Nădlac 

- Albu Cosmin-Cristian- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac. 
 Art.2. Se aprobă numirea, în comisia de evaluare și asigurare a calității educației 

al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a Suslak Marek-Andrei-  consilier local 

din cadrul Consiliului Local al orașului Nădlac. 
Art.3. Prezenta hotărâre abrogă toate prevederile contrare prezentei adoptate 

anterior. 

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 

se comunică către: 
- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
 

           

 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

         RĂZVAN- FLORIN PALADIE     SECRETAR GENERAL 

                                                                                ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 

 

 

 

 
AI/4 ex 
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Nr. 6060 din 23.09.2021 

Referat  
 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul 

consiliului de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky  

Nădlac, precum și a unui reprezentant în Comisia de Evaluare 

 
În atenţia Consiliului Local Nădlac: 

 Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale- Alexandru Gros, în 

conformitate cu: 
- prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 „SECŢIUNEA 2: Conducerea unităţilor de învăţământ 
ART.96   

  (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse 

de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În 

exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează 
cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice 

locale. 

     (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de 
conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

     a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, 

consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 
cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un 

reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru 

de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 

de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod 
corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar; 

  b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre 

aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 
reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru 

de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 

de învăţământ respectivă; 

  c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre 
aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 

reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru 

de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă. 

    d) în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată părinţilor 

un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 
ani. 

    e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi tehnic, 

consiliile de administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de operatori economici 

parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul în care sunt 
mai mulţi operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii 

partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze 
reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate....... 
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  (3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de învăţământ. 

La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din 
unitatea de învăţământ, cu statut de observatori. 

     (4) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 

Preşedintele conduce şedinţele consiliului de administraţie şi semnează hotărârile 
adoptate. 

  (4^1) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ la 

toate şedinţele consiliului de administraţie. 
      (4^2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind 

elevii, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca 

reprezentantul elevilor care participă la şedinţă cu statut de observator. 
.... 

  (6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, 

la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membri. Metodologia-cadru de 
organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie este stabilită prin ordin al 

ministrului educaţiei şi cercetării. 

      (7)Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 

  a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de 
învăţământ; 

      b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de 

învăţământ; 
      c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 

  d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 

       e) abrogată; 

       f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi 
schema de personal nedidactic; 

       g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la 

propunerea consiliului profesoral; 
       h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor 

didactice, conform legii; 

      i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
  j) aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

       k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, 

alături de director; 

       l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului 
educaţiei şi cercetării, respectiv ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.” 

- prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

- prevederile art.11(1) și (4) din Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind asigurarea 

calității educației, actualizată 
 

 Propun supunerea spre aprobare de către Consiliul Local a proiectului de 

hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului 

de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky  Nădlac, precum și în 
comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor 

Tajovsky. 

 
Secretar general 

Alexandru Gros 
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Nr.6061 din 23.09.2021 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 
Mărginean Ioan-Radu, primarul oraşului Nădlac, 

Având în vedere: 

  - referatul secretarului general al UAT Nădlac nr.6060/23.09.2021 
  - adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.679/20.09.2021, 

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5960/20.09.2021 

  - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/24.11.2020 privind numirea 
reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum 

și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef 

Gregor Tajovsky 

  - prevederile art.61(7) și art.96 din Legea nr.1/2011 a educației 
naționale, actualizată 

  - prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

  - prevederile art.11(1) și (4) din Ordonanța de urgență nr.75/2005 

privind asigurarea calității educației, actualizată 
 

 

Propun: 

 
 

 Supunerea spre aprobare de către Consiliul Local Nădlac a proiectului de 

hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului 
de administrație al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, precum și a unui 

reprezentant în Comisia de Evaluare. 

 

 
 

Primar oraș Nădlac 

Mărginean Ioan-Radu 
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