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HOTĂRÂREA NR.69/2020 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mihalț în Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu Mihalț” în anul școlar 2020 – 2021 
 
                       Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data 
de 27 noiembrie 2020; 
                      Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
înregistrat cu nr. 5998/2020, cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local Mihalț în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” în anul școlar 
2020 – 2021; 

- Raportul de specialitate nr. 6000/2020, întocmit de către Compartimentul Bibliotecă; 
- Raportul de avizare nr. 6274/2020 al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia pentru 

învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități sportive, turism; 
- Adresa nr. 129/22.09.2020 prin care Școala Gimnazială ”Ion Breazu” Mihalț solicită 

desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local Mihalț în Consiliul de Administrație al 
acestei instituții de învățământ pentru anul școlar 2020 – 2021; 

- Propunerile prezentate de către domnii consilierilor în cadrul ședinței; 
                Potrivit prevederilor : 

- art.4 alin.(14) lit. a) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 
din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- art.96 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

                 În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art. 139 alin.(1) și alin.(6) și art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

                Art.1. Se desemnează reprezentant al Consiliului Local Mihalț în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” Mihalț pentru anul școlar 2020 – 2021 doamna 
Truța Adriana, consilier local în cadrul Consiliului Local Mihalț. 
                 Art.2. Se desemnează reprezentant al Consiliului Local al comunei Mihalț în Comisia 
de Evaluare și Asigurare a Calității domnul Breazu Dorin. 
                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Mihalț. 



                Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata de catre persoanele îndreptățite, în termenul şi 
în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările 
si completările ulterioare. 
                  Art.5. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Școlii Gimnaziale ”Ion 
Breazu” Mihalț, consilierului desemnat, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
 
               Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care 
reprezintă 77% din numărul consilierilor în funcție ( 83% din numărul consilierilor prezenți). 

 
 
                                                                                                        Mihalț la 27 noiembrie 2020 
 
                 Președinte de ședință,                                    Contrasemnează secretar, 
                      Dorin Breazu                                                          Mariana Salcău 
 


