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HOTĂRÂREA NR. 119/2021 
Privind modificarea HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele 

Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar 

 

  Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinara din 

data de 20 septembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (11), 

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului, 

- raportul compartimentului de specialitate 

- avizul comisiei de specialitate a consilierilor precum şi avizul de legalitate 

al secretarului general al oraşului. 

- adresa nr. 1741/17.09.2021, înregistrată la Primăria orașului Covasna cu nr. 

14.490/17.09.2021 a Centrului Financiar nr. I - „Liceul Korosi Csoma Sandor” 

Covasna  

Având în vedere prevederile: 

- prevederile art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 4, art. 7 alin. (1) lit. „b” și alin. (4) din Ordinul 4619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 18 din Ordinul 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

- art. 4 alin. (1) lit. „c” din Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar; 

- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative – republicată; 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229849


În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. 

(1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administratriv, 

cu modificările şi completările ulterioare,   

 

Cu votul ,,pentru” a 11 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1.  – Art. 1 al HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele 

Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local Covasna în 

cadrul Consiliului de Administraţie la nivelul Centrului Financiar nr. I – „Liceul 

Kőrösi Csoma Sándor”: 

1. Sasu Izabella 

2. Neagovici Vasile – Cătălin 

3. Fülöp Csaba” 

 

 

Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele 

Financiare I, II și III de învăţământ preuniversitar rămân neschimbate. 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează, 

        GAZDA ISTVÁN                                         SECRETAR GENERAL 
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