
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr. 19 din data de 30.03.2021 

privind aprobarea mandatării celor 3 reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, 
care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tărlungeni, Jud. Brasov; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
30.03.2021, orele 15,00; 

A vând în vedere Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Analizand Raportul de specialitate întocmit de Administratorul Public al Comunei Tarlungeni, 
înregistrat la Primăria Comunei Tărlungeni cu nr. 3322/02.03.2021 (nr. de înregistrare CL 53/02.03.2021); 

A vând în vedere rezultatul alegerilor locale din 27 septembrie 2020 şi configuraţia politică actuală a 
Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov; 

Ţinând cont de numărul de membri ai Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tărlungeni (13 
membri); 

Având in vedere prevederile HCL Tărlungeni nr.14 din data de 12.03.2018, care modifica HCL 
Tarlungeni nr. 17/13.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tarlungeni in 
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tarlungeni; 

Reţinând: 

• prevederile art. 96 alin. (2) lit. c din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• prevederile art. 3, art. 4 (1) lit. (c), alin. 2, lit. (c) şi art. 5 alin. 2, lit. (a), art. 7, alin. 1, lit. (b) din O.M.E.N. 

nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare şi junc/ionare a Consiliului de administra/ie 
din unită/ile de învă/ământ preuniversitar de stat; 
Conform art. 129, alin. 2, lit. d, alin. (7) lit. a), art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului 

Administrativ; 
V azand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În baza art. 139 alin. (1 ), alin. (3), lit. f, art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba mandatarea urmatorilor consilieri locali sa 

faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tarlungeni : 
1. Duluman Raimond-Tiberius 
2. Csiki Judit-Magdolna 
3. Dinu Tiberiu George. 
Art. 2: Membrii Consiliului de Administraţie al Şcoiii Gimnaziale Tărlungeni, vor îndeplini 

atribuţiile prevăzute în Legea nr. 1/2011 art. 96 alin. (7): 
1. adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ; 
2. aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; 
3. aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral; 
4. stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 
5. aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal 

nedidactic; 
6. aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului 

profesoral; 
7. sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 



8. aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor; 
9. aprobă orarul unităţii de învăţământ; 
1 O. îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director; 
11. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei şi 

cercetării, respectiv ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
Art. 3: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 17 voturi «pentru», O «împotriva» si O 

abtineri din numarul total de 17 consilieri in functie, 17 consilieri fiind prezenti. 
Art. 4: Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 

• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ; 
• Primarului Comunei Tarlungeni ; 
• Scolii Gimnaziale Tarlungeni, Jud. Brasov ; 
• ISJ Brasov ; 
• Spre afisare. 

Art. 5: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 
în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nr. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

Crt. 

o. 1 

1. Adoptarea hotărârii 

2. Comunicarea către Primarul 
Comunei Tărlungeni 

3. 
Comunicarea către Prefectul 
judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică 

5. 
Comunicarea, numai în cazul 
celei cu caracter individual 

6. Hotărârea devine obligatorie sau 
roduce efecte ·uridice du ă caz 

Avizat, Secretar General al UAT 
Comuna Tărlungeni, 
Faic Reihan 
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