
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
DOBRENI 

 
    
    

PROIECT de HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local  în Consiliul de Administraţie 

al Şcolii Gimnaziale “Prof Mihai Emilian Mancas” comuna Dobreni 
 

  Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ; 
  Având în vedere: 

- solicitarea Şcolii Gimnaziale “Prof Mihai Emilian Mancas” comuna Dobreni 

nr1279/25.11.2020 pentru desemnarea  reprezentanţului  Consiliului Local  al comunei 

Dobreni în Consiliul de Administraţie al scolii; 

-  Referatul de Aprobare 5819/09.12.2020 de al secretarului general al comunei Dobreni, 

însusit de primarul comunei, înregistrat sub nr.10125 din 11.09.2017 

 Tinând cont de:  

- prevederile art. 96 alin. (2) lit.”b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată;  

- prevederile art.7 alin.(1) lit. ,,b'' din  Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 

22 septembrie 2014 ,pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 
-  prevederile Ordinului MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 
 

     In temeiul prevederilor art. 129 alin.( 1) si alin.( 7) lit. a), precum si art. 196, alin. 

(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1  Se desemnează reprezentanţ al Consiliului Local al comuneI Dobreni  în 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “prof. Mihai Emilian Mancas” comuna 

Dobreni, domnul consilier ………………………………… 

 Art. 2 Reprezentanţul desemnaţ va participa la şedinţele Consiliului de 

Administraţie, lunar, sau ori de câte ori se consideră necesar şi va aduce la cunoştinţa 
Consiliului local hotărârile adoptate. 
 Art. 3 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revocă orice alte dispoziţii 
contrare. 

Art.4 Secretarul general al comunei Dobreni  va comunica prezenta hotărâre,     
persoanelor  desemnate, autorităţilor si instituţiilor interesate  

 

PRIMAR 
VASILICA CRETU 

 
        

                                              

https://legistm.ro/img/files/ORDIN%20nr.%205.079%20din%2031%20august%202016%282%29.pdf
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HOTĂRÂREA 
Nr. 76   din 16.12.2020 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local  în Consiliul de Administraţie 
al Şcolii Gimnaziale “Prof Mihai Emilian Mancas” comuna Dobreni 

 

  Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ; 
  Având în vedere: 

- solicitarea Şcolii Gimnaziale “Prof Mihai Emilian Mancas” comuna Dobreni 

nr1279/25.11.2020 pentru desemnarea  reprezentanţului  Consiliului Local  al comunei 

Dobreni în Consiliul de Administraţie al scolii; 
-  Referatul de Aprobare nr. 5819/09.12.2020 intocmit de al secretarului general al 

comunei Dobreni, însusit de primarul comunei, înregistrat sub nr.10125 din 11.09.2017 

 Tinând cont de:  

- prevederile art. 96 alin. (2) lit.”b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată;  
- prevederile art.7 alin.(1) lit. ,,b'' din  Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619 din 
22 septembrie 2014 ,pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

-  prevederile Ordinului MENCS nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 
     In temeiul prevederilor art. 129 alin.( 1) si alin.( 7) lit. a), precum si art. 196, alin. 

(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1  Se desemnează reprezentanţ al Consiliului Local al comuneI Dobreni  în Consiliul 

de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “prof. Mihai Emilian Mancas” comuna Dobreni, 

domnul consilier VASILIU CONSTANTIN 

Art. 2 Reprezentanţul desemnaţ va participa la şedinţele Consiliului de Administraţie, 
lunar, sau ori de câte ori se consideră necesar şi va aduce la cunoştinţa Consiliului local 
hotărârile adoptate. 
Art. 3 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se revocă orice alte dispoziţii contrare. 
Art.4 Secretarul general al comunei Dobreni va comunica prezenta hotărâre,     
persoanelor  desemnate, autorităţilor si instituţiilor interesate  
 

  PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL,   
            ARITON VASILE    PETRESCU SANDA DANIELA 
 

 

Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 -  Voturi: Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 
 

https://legistm.ro/img/files/ORDIN%20nr.%205.079%20din%2031%20august%202016%282%29.pdf

