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Modul de difuzare: 
- 1 ex. persoanelor prevăzute la art. 1 
- 1 ex. Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 67/2020 
 

privind desemnarea membrilor Consiliului Local al Comunei Ozun în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din satul Ozun, comuna Ozun, 

județul Covasna, pentru anul școlar 2020-2021 
 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere adresa nr. 1322/12.08.2020 a Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din 
localitatea Ozun, la Primăria comuna Ozun sub nr. 7573/12.08.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8324/03.09.2020 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8325/03.09.2020  a primarului comunei Ozun 
dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 96 lit. c din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c, art. 5-6, art. 7 alin. (1) lit. b, alin. (3) și (4), art. 
8-9 din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă desemnarea membrilor Consiliului Local al Comunei Ozun în 
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din satul Ozun, comuna Ozun, 
județul Covasna, pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează: d-na Lokodi Ana, d-ul Barta 
János și d-ul Molnár András. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele 
prevăzute la art. 1. 

 
Ozun, la 07 septembrie 2020. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 
 


