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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai 

în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai şi 

în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din învăţământul 

preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022 

 
Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 

septembrie 2021, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile din 

învățământul preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai întocmit la solicitarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul de învăţământ 2021-2022, 

nr.42/P.H. din 20 septembrie 2021 şi Avizul Comisiei pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, nr.4/29 septembrie 2021,                                                  

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.5370/20 septembrie 2021 şi Raportul 

de specialitate al Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai, înregistrat sub nr.5405/21 

septembrie 2021,  
- prevederile art. 96 alin. (2) lit. b şi alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b şi alin. (4), 

art. 5 şi art.7 alin. (1) lit. b, alin. (3) şi alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin 

Ordinul Ministrului educaţiei, nr.5154/2021, 

- prevederile art. 11 alin. (4) lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În baza art. 129 alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (1), art.139 alin.(1) coroborat cu art.5 lit. ee) 

şi art.196 alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Valea lui Mihai, 

pentru anul şcolar 2021-2022, astfel: 

I. în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 - Valea lui Mihai 

- dl.  Csengeri Csongor-Antal - consilier local, 

- dl.  Kovacs Attila - consilier local, 
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II. în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” - Valea lui Mihai 

- dl. Chiş Gheorghe-Cristian - consilier local, 

- dl. Nagy Laszlo - consilier local, 

III. în Consiliul de administraţie al Grădiniţei „Aranykapu” din oraşul Valea lui 

Mihai 

- d-na Gabor Eva - consilier local 

Art.2: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai în 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învățământ preuniversitar 

din Oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2021-2022, astfel: 

I. în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 – Valea lui Mihai 

- d-na Gabor Eva - consilier local, 

II. în cadrul Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai  

- dl. Krizsan Csaba-Geza - consilier local, 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,  

 Primarul oraşului Valea lui Mihai,  

 Liceul Tehnologic nr. 1 – Valea lui Mihai,  

 Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai,  

 Grădiniţa „Aranykapu”,  

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro,  

 la dosar. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate:                                     

                  Czeglédi Iulia                                        pt. SECRETARUL GENERAL 

                                     AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                         Magyar Anna  
 

 

 

 

 

Nr.67 din 29 septembrie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 16 

Hotărârea a fost adoptată cu: 16 voturi PENTRU 

                            0 voturi ÎMPOTRIVĂ    
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL, nr.67/29 septembrie 2021 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[X] simplă;   [ ] absolută;   [  ] calificată; 
29/09/2021  

2.  Comunicarea către primar 12/10/2021  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 12/10/2021  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 18/10/2021  

5. 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 
-  

6. Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice  18/10.2021  
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