
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

HOTARAREA     nr.  32 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local  Podgoria în 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Podgoria 

 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ORDINARA  pe  luna octombrie 2019; 

 

        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 

nr. 5145/29.10.2019; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 

5150/29.10.2019; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului local 
Podgoria;   

 adresa Institutiei Prefectului, Judetul Buzau – Serviciul Afaceri 
Europene, Relati Internationale, Dezvoltare Economica, Strategii 

Guvernamentale, Servicii Publice Deconcetrate, Situatii de Urgenta  - 
nr. 1438/29.10.2019; 

 prevederile art.96 alin. 2 lit.b din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale; 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.4 alin 1 lit.b din Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
prevederile art. 129 alin. 2 lit.d, şi alin. 7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 
Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (1) lit. a)  
si art. 197  alin. (1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ ; 

 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. Se desemnează reprezentanţi din partea  Consiliului local 
Podgoria, domnii consilieri locali  Putrezeanu Ciprian si d-na Stefan Gabriela, 
pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Podgoria.  

 

Art.2. Se desemnează reprezentant în Comisia   de evaluare si 
asigurare a calitatii  la nivelul  Şcolii Gimnaziale Podgoria din partea 
Consiliului local Podgoria, domnul consilier Putrezeanu Ciprian – Adrian. 

 



Art.3. Persoanele desemnate conform art.l şi art.2 vor participa la 
lucrările Consiliului de Administraţie şi lucrările Comisiei C.E.A.C şi vor 
exercita atribuţiile care derivă din această calitate conform prevederilor legale 
în vigoare. 

Art.4. Primarul comunei Podgoria, judeţul Buzău, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire, Scolii Gimnaziale Podgoria, se comunica Instituţiei Prefectului, 
Judeţului Buzău in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si  se 
aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe 
pagina de internet a institutiei . 

Nr. 32 

 Data : 31.10.2019 

 

Presedinte de sedinta,  

Cerchiaza Vasilica  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar, 

Rapeanu Violeta 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  
in şedinţa ordinara din data de 31.10.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 
139   alin.l  (majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 voturi abţineri si 0 voturi 
împotriva din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 12 
consilieri locali prezenţi la sedinta. 

 


