
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 90/2020 

  
pentru modificarea HCL. 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 extraordinară; 

 Având în vedere adresa nr. 2078/23.10.2020 a Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din 
localitatea Ozun, înregistrată la Primăria comuna Ozun sub nr. 10.071/23.10.2020; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.693/11.11.2020 a întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.694/11.11.2020 al 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun 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; 

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. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, 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 modificarea art. 1 al HCL. 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, care va avea 
următorul cuprins: 
 „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-ul Molnár András, consilier local; 
 - d-ul Ráduly Zsolt-József și d-na Lokodi Ana, consilieri locali, membrii Comisiei de 
specialitate nr. III. pentru învăţământ, cultură, activităţi tineret și sport, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţie juridică.” 
 ART. 2. – Celelalte articole ale HCL. nr. 67/2020 rămân nemodificate. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana 
nominalizată la art. 1. 
 
 Ozun, la 16 noiembrie 2020. 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
          NÉMETH IOAN      SECRETAR GENERAL 
         BARTALIS FRUZSINA 



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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


