
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 55 
Din 22.09.2021

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Băiuţ în Consiliul de administraţie şi 
CEAC al Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ

Consiliul Local al comu. ei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
22.09.2021;

Ca urmare a solicitărilor depuse de conducerea Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta 
Băiuţ de desemnare a reprezentanţilor din partea Consiliului Local Băiuţ în Consiliul de 
administraţie şi în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii CEAC pentru anul şcolar 2021- 
2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului comunei 
Băiuţ referatul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Băiuţ şi Raportul 
de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Băiuţ;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 -  Legea educaţiei 
naţionale, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 
normative, coroborat cu art. 4, alin. 1, lit. b şi lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar,

In temeiul prevederilor 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 
precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Băiuţ în Consiliul de 
administraţie al Şcolii gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ pentru anul şcolar 2020-2021 dna 
consilier local Chifor Angela.

Art. 2 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Băiuţ în Comisia de evaluare 
şi asigurare a calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ, pentru anul şcolar 
2021 -  2022 dna consilier local Ciupei Noiemi Ildiko.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

- Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Dnei consilier local Chifor Angela



D-nei consilier local Ciupei Noiemi 
Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta Băiuţ

- Dosar
- Cetăţenilor prin afişare şi publicare pe site-ul Comunei Băiuţ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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POP AURELI AN ATÂTOR

Cvorum: ___voturi pentru, _____ voturi împotrivă
şi ' abţineri din ( P  consilieri prezenţi în total 11 consilieri


