
 

 

 Privind desemnarea reprezentantului Prim
Școlii Gimnaziale nr.1 Z

Primarul comunei Zăbala, 
 Având în prevederile art.96 alin (2) lit
modificate și completate și ale OMEN nr.4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 
Metodologiei - cadru de organizare ş
învăţământ preuniversitar; 
 Ținând cont de solicitarea Școlii Gimnazile nr.1 din Z
al Primăriei comunei Zăbala, în Consiliul de administra
nr.5548/14.09.2021. 
 În baza prevederilor art. 142 
 În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”
Administrativ. 
 

 Art.1. Se desemnează domnul Fej
Primăria comunei Zăbala în cadrul Consiliului de Administra
pentru anul școlar 2021-2022. 
  Art.2 . Prezenta dispoziție poate fi atacat
administrativ, modificată și completată
 Art.3 . Secretarul comunei Ză
persoanelor interesate.  
  
 27.09.2021 
 

PRIMAR,     
      Fejér Levente       

 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

 

 

DISPOZIŢIA NR.113/2021 

Privind desemnarea reprezentantului Primăriei comunei Zăbala, în Consiliul de Administra
colii Gimnaziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022

 
 

ăbala, județul Covasna, 
prevederile art.96 alin (2) lit.b) din Legea nr.1/2011 a educa

și ale OMEN nr.4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţ

Școlii Gimnazile nr.1 din Zăbala de desemnarea unui reprezentant 
ăbala, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Z

 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”  din OUG 57/2019 privind Codul 

DISPUNE 
 

ă domnul Fejér Levente, Primarul comunei Zăbala
bala în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 

ție poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 a 
și completată. 

. Secretarul comunei Zăbala va înainta şi va comunica prezenta dispozi

    CONTRASEMNEAZ
                SECRETAR GENERAL

        Barabás Rék

bala, în Consiliul de Administrație al 
2022 

1/2011 a educației naționale, 
i ale OMEN nr.4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 

e administraţie din unităţile de 

bala de desemnarea unui reprezentant 
colii Gimnaziale nr.1 Zăbala, 

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  
din OUG 57/2019 privind Codul 

ăbala pentru a reprezenta 
colii Gimnaziale nr. 1 Zăbala, 

iile Legii nr.554/2004 a contenciosului 

i va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi 

CONTRASEMNEAZ Ă, 
SECRETAR GENERAL  UAT 

Barabás Réka 



Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:5837/27.09.2021 
 
                                            
   
 
 

Referat 
 

Privind desemnarea reprezentantului Primăriei comunei Zăbala, în Consiliul de Administrație al 
Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022 

 
  

 
 
 Având în prevederile art.96 alin. (2) lit.b) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 
modificate și completate, și ale OMEN nr.4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 
 Ținând cont de solicitarea Școlii Gimnazile nr.1 din Zăbala de desemnarea unui reprezentant 
al Primăriei comunei Zăbala, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, 
nr.5548/14.09.2021, propun emiterea dispoziţiei privind desemnarea reprezentantului Primăriei 
comunei Zăbala, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 
2021-2022. 
 
 

Zăbala 27.09.2021 

 

 

 

SECRETAR GENERAL UAT, 
Barabás Réka 

 
 

 


