
RO M AN I A
JUDETU L NEAMT 
COMUNA HORIA 

CONSILIU L LO CAL 

H O TARARE 
privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ 

în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale „ Carmen Sylva" Horia, 
pentru anul şcolar 2018-2019 

Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt; 
Luand in considerare adresa nr. 2413 din 28 august 2018 înaintată de Scoala Gimnaziala 

„Carmen Sylva", Horia, jud. Neamţ prin care solicită desemnarea a doi reprezentanti al Consiliului 
local Horia care sa faca parte din componenta Consiliului de administraţie a Scolii Gimnaziale 
,,Carmen Sylva" Horia; 

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Tinand cont de prevederile O rdinului Educatiei Nationale nr. 4.619/22.09.2014 pentru 
aprobarea Metodologiei- cadru de organizare si functionare a consilului de administratie din 
unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Văzând raportul Comisiilor de specialitatenr. 1 , 2 si 3 şi avizul pentru legalitate al secretarului 
localităţii; 

ln conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6Iit. a) pct. 1 ale art. 45 alin. 1 din 
Leagea nr. 215/2001, Republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

ln temeiul prevederile art. 36 alin. 2 lit. 
11a II 

alin.6, lit. 11 a11 
pct.1 şi ale art. 45 (1) din Legea 

administratiei publice locale, nr. 215/2001 , Republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O TARA STE : 

Art. 1 - Se aprobă desemnarea a doi reprezentanti din partea Consilului Local al Comunei 
Horia, jud. Neamt, in Consiliul de adrmistratie al Scolii Gimnaziale „Carmen Sylva" Horia, pentru 
anul şcolar 2018-1019, dupa cum urmeaza: 

• M f 1--f ,q I Li( r'/J-1Vl)1) - consilier local
• ((Jf tlo ,.J DJ.v Jf.l-Nf1JY�-tl a 12,q -consilier local

Art. 2 -Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ 
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din 31.08.2018 
BIC/I.A.E 
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