
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea doamnei Doroftiesei Mihaela, reprezentant din partea primarului comunei, 

membru în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna

Gavril Pardău primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.5049 din 30.08.2018 al secretarului comunei Coşna;
Având în vedere prevederile :
-  art.96 alin.2 litera „a” din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
-  art.4 alin.l litera „ a”din Ordinul 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 temeiul prevederilor art.63 alin.l, art.65 alin.l şi art.115 alin.l litera „a” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l.Se numeşte doamna Doroftiesei Mihaela, reprezentant al Primarului comunei Coşna, 
membru în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna, pentru anul şcolar 2018-2019.

Art. 2 (l).Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 
de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art,3.0rice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă.
Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii, vor fi duse la îndeplinire de către secretarul comunei 

Coşna, pentru comunicare factorilor interesaţi, la Instituţia Prefectului Judeţul Suceava, pentru 
controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

p en t jai legalitate, 
timrt + munei: 

Marian Ivan



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNEI 
Nr.5049 din 30.08.2018

R E F E R A T

Domnule primar,

Analizând adresa nr.l 160 din 09.08.2018 a Şcolii Gimnaziale Coşna prin care solicită reprezentant 
al primarului comunei Coşna, membru în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna, pentru anul 
şcolar 2018-2019.

întrucât în baza prevederilor art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar citez: Consiliul de administraţie se constituie din 7 membri, după cum urmează:

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de 
administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv 
directorul unităţii de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al 
primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul unităţii de învăţământ este 
membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea 
de învăţământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi 
pentru învăţământul preşcolar şi primar;

Pentru funcţionarea în bune condiţii a consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna, 
propun să desemnaţi un reprezentant în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna, 
pentru anul şcolar 2018-2019.

SECRET


