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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.51/2021 

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

 
 

Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 
septembrie 2021, 

Analizând Referatul de aprobare al Primarului nr.5649/16.09.2021; Raportul de specialitate 
nr.5650/16.09.2021, precum și avizul comisiei de specialitate nr.5741/21.09.2021, întocmite în acest 
sens, 
 În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, 
așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituire aunor măsuri în 
domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, 
alin. 1, lit. b și lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de 
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,  
 Având în vedere solicitarea Școlii Gimnazile nr.1 din Zăbala de desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local al comunei Zăbala, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, 
nr.5549/14.09.2021. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. "b" coroborat cu alin. (4), lit. "d", alin. (9) lit. c, alin. (14), art. 139 
alin. (3) lit "e", ”f” și art. 196 alin. (1)  lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

 Art. 1. Se desemnează Dl consilier local SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD și Dl consilier local 
SZÁSZ IMRE, ca reprezentant al Consiliului local al comunei Zăbala, în Consiliul de Administrație al 
Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022. 
        Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei raspunde primarul Comunei Zăbala, 
Fejér Levente. 
  
 Zăbala, la 21 septembrie 2021 

 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                       DEMES BOTOND    
                  Secretar general UAT,  

                                  BARABÁS RÉKA 


