
 

                                                                      H O T Ă R Â R E 

Privind  desemnarea  reprezentantului  administrației  publice locale Românești în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1   Românești, județul  Botoșani 

 
            Consiliul local  al comunei  Românești , județul  Botoșani , întrunit în ședința  sa  

extraordinară din  17 noiembrie 2020 ; 

              Având  în vedere  referatul de aprobare  a  Primarului   comunei   Românești , domnul  

ing. Buzoianu Dumitru ,  înregistrat la nr. 5643 din  05.11.2020  privind desemnarea 

reprezentanților  administrației publice locale Românești, în Consiliul de Administrație  al Școlii 

Gimnaziale nr.1 Românești , dar și Adresa nr. 4999  din 30.09.2020 din partea  Școlii Gimnaziale 

nr.1 Românești  ; 

              Văzând  Referatul  de specialitate al secretarului  comunei  Românești,   înregistrat la 

nr.5644 din 05.11.2020 și  Raportul de avizare al comisiei   de specialitate a Consiliului local 

Românești, pe probleme  de învățământ, sănătate , protecție socială , activitate sportivă și de 

agrement ; 

              În conformitate  cu   prevederile art. 96  din Legea educației naționale 

nr.1/2011,coroborate cu art.4 alin.(1) lit.a din OMEC nr.4619/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al unităților de  

învățământ preuniversitar modificat prin OMECTS nr.5619/11.11.2010 și art.129 alin.(2) lit.,,d,, din  

Codul Administrativ  aprobat  prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019 ;     

              În temeiul art.129, alin(1) și (14),  art. 139 alin.(1) dar  și art.196 alin.(1) lit.a) din  Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019  ; 

                                                                 H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E 

                Art.1.  Se desemnează  domnul  consilier HRIAPCĂ  GHEORGHE   ,în calitate  de  

reprezentant  al  Consiliului local  Românești în Consiliul de Administrație  al Școlii Gimnaziale nr.1  

Românești , județul Botoșani, pentru anul școlar   2020 - 2021. 

               Art.2.  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  se încredințează 

persoana  desemnată la art.1. 

               PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

       Consilier, Ghiviziu Dorel                                                        Secretar general  al comunei, 
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