ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI
H O T Ă R Â R E A nr.80/2017
privind aprobare contractului de management administrativ-financiar
ce se va încheia pentru organizarea, conducerea și administrarea unității
de învățământ Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani
Consiliul Local al comunei Ciumani la ședința ordinară din 30 octombrie 2017
Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Ciumani
nr.38/2016 privind aprobarea contractului de management administrativ-financiar ce se va
încheia pentru organizarea, conducerea și administrarea unității de învățământ Școala
Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani,
Văzând Raportul de specialitate al secretarului comunei cu nr.80 /2017 și Raportul
comisiei de specialitate pentru servicii publice
din cadrul Consiliului Local Ciumani
nr.80/2017,
Luând în considerare prevederile:
- Odinul MEN nr.3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct
din unităţile de învăţământ preuniversitar
– Legea nr.1/2011 al educației naționale cu modificările și completările ulterioare,
– Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
– art.22 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare,
– art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
- art.3, alin. (1) si alin. (4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publica cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local
Ciumani nr.15/2001,privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Ciumani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1351/2001, privind
atestarea
domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Harghita , modificat și completat ulterior,
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.27/2016 privind transmiterea din domeniul
public al comunei Ciumani în administrarea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós din Ciumani, a
terenului și clădirilor consolidate și reabilitate în care acesta își desfășoară activitatea,
- art.554, art.867 și art.868 și următoarele din Cap.II a Titlului VI din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil republicată,
- punctului 1 din Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 1031/ 14.12.1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative - teritoriale
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.3061/30.10. 2017,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.a) şi d), alin. (3), .lit.b) şi ale alin. (6) lit. a),
pct.14 şi art.45, alin. (3), respectiv ale art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,cu un
număr de 12 voturi,

h o t ă r e ș t e:
Art.1 – (1) Se aprobă Contractul de management administrativ-financiar ce se va
încheia între Comuna Ciumani și Doamna Directoare Antal Teréz, pentru organizarea,
conducerea și administrarea unității de învățământ Școala Gimnazială Köllő Miklós, conform
Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță pe baza căreia se va realiza
conducerea executivă a gestinării patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești a Școlii
Gimnaziale Köllő Miklós, conform Anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul și Viceprimarul comunei Ciumani.
Art.3 – Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se transmite la Instituţia
Prefectului, judeţul Harghita,
se comunică:Primarului comunei Ciumani și Doamnei
Directoare Antal Terez, precum se aduce la cunoștința publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Jánosi-Borsos Attila
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