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                                        HOTĂRÂRE  

 privind desemnarea celor trei reprezentanti ai Consiliului Local al comunei    

            in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Gura Vitioarei 

 

     

        Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii  

nr. 5.154 /2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 

consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar , 

        Având în vedere adresa nr.7160/7.09.2021 a Scolii Gimnaziale Gura 

Vitioarei, 

        Luand act de proiectul de hotarare inregistrat sub nr.1533/15.02.2022 al 

primarului comunei , referatul de aprobare inregistrat sub nr.1534/15.02.2022, 

precum si de raportul inregistrat sub nr.1537/15.02.2022 al secretarului general al 

comunei , 

        Vazand avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local: inregistrat sub nr.1678/21.02.2022- comisia nr.2 , comisia 

juridica, administrativa, protectie sociala si relatii cu cetatenii , inregistrat sub 

nr.1688/21.02.2022- comisia nr.1, comisia invatamant, sanatate, cultura, culte, 

sport, turism , si inregistrat sub nr.1690/21.02.2022- comisia nr.3- comisia pentru 

activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului si urbanism ,  

        În temeiul dispozitiilor art. 129 alin.7 lit.a si alin.14 O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , 

        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 

 

                                         

                                          HOTĂRĂŞTE : 

 

ART.1 – Se aprobă desemnarea urmatorilor consilieri locali care sa aiba calitatea 

de membri in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Gura Vitioarei, si 

anume : 



       1.Vasile Daniel , consilier local 

       2.Dumitrescu Grigore , consilier local 

       3. Dosaru Gheorghe , consilier local. 

ART. 2 – Cei trei reprezentanti ai Consiliului local al comunei desemnati ca 

membri in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Gura Vitioarei vor duce 

la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

ART. 3 – Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 

Prefectului - judeţul Prahova , primarului localităţii, Şcolii Gimnaziale Gura  

Vitioarei , precum şi persoanelor desemnate ca membri, prin grija secretarului 

general al comunei si se publica in Monitorul Oficial Local prin compartimentul 

monitorizare proceduri administrative. 

 

 

 

      

 

  PRESEDINTE SEDINTA 

      Nicolae MANOLE                                         CONTRASEMNEAZA 
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