
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA HORIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind desemnarea a doi reprezentanfi ai Consiliului local al comunei Horia, judeful Neam[

in Consiliul de administralie a $colii Gimnaziale, Carmen Sylva,, Horia

pentru anul gcolar 2019'2020

Consiliul local al comunei Horia, judeful Neam(;

Vizind adresa nr. 1910 din27 august 2019 inaintati de $coala Gimnaziali ,, Carmen

Sylva,, Horia , jude[ul Neam[ prin care soliciti desemnarea a doi reprezentanfi ai Consiliului local

Htria , care si faci parte din Consiliul de administra[ier al $colii gimnaziale Carmen Sylva,, Horia;

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 112011 Legea Educafiei Na[ionale , Republicati

cu modificirile gi completirile ulterioare;
Tinind cont de prevederile Ordinului Ministerului Educa(iei Nafionale nrt' 4619 din

ZZ31.2O14 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare 9i funcfionare a Consiliului de

administratie dijn uniti[ile de invi[imdnt preuniversitar , cu modificirile 9i completirile ulterioare;

Luind act de ;

- Expunerea de motive a primarului comunei Horia, inregistrati sub nr. 7906 din 28 august

201 9;

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate cu atribu[ii in

domeniu, nr. 7907 din 28 august 2019;

- Proiectul de hotirire ini(iat de primarul comunei, nr. 7908 din 28 august 2019

- Avizul comisiilor de specialitate gi avizul pentru legalitate al secretarului general al

comunei:
ln conformitate cu Prevederile :

- Legii nr 2412000 privind Normele de Tehnici legislativi privind elaborarea actelor

normative , cu modificirile 9i completirile ulterioare;

- Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizionali in administragia pub!icil

- art. 129 alin. 2, lit, d) coroborat cu alin. 7 lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul

Administrativ
ln temeiul art. 139 alin.1 din OUG nr. 5712019 privind CodulAdministrativ,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aprobi desemnarea a doi reprezentanli din partea Consiliului local al comunei

Horia, jude(ul Neam[, in Cosniliul de administra[ie al $colii gimnaziale ,,Carmen Sylva ,,

HORIA , pentru anul gcolar 2019 - 2020, dupi cum urmeazi:
- D]. MIHAILA SANDU 'consilier local;
- Dl. MIRON CONSTANTIN'DORU 'consilier local



Art. 2 (1) Prezenta hotirire
termenul previzut de lege:

- Prefectului Judefului Neam[,
- primarului comunei Horia
- $colii gimnaziale,, Carmen
(2) Aducerea la cunogtin[a

horianeamt.ro

nr. d3
din 30 august
Btc/Brc
Ex.5 ds. A/3

comunica prin grija secretarului genera! al

exercitarea controlului de legalitate;

, Horia
se face primiriei -u,\tw

CONTRASEMNEAZA

P. Secretar general,

.I r. IVIRZARE CORINA.RALUCA

lnsp. sup, sinGu DANIELA

pe site-ul


