ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA VLĂDENI
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂRE
Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Vlădeni,
care sã facã parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Vlădeni in
anul scolar 2021-2022, precum și din comisiile permanente si a celor cu caracter
ocazional sau temporar constituite la nivelul unitãţii de învãțământ
Consiliul Local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița, întrunit în şedinţa ordinarã
din data de 14.09.2021,
Având în vedere:
1. Prevederile art. 96 alin. 2 lit. a din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu
modificãrile si completãrile ulterioare;
2. Prevederile OMEN nr. 4619/2014 privind aprobare a Metodologiei cadru de
organizare și functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant
preuniversitar;
3. Prevederile Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei;
4. Adresa nr. 329/30.08.2021 (5606/30.08.2021) emisã de cãtre Școala Gimnazialã
Vlădeni;
7. Prevederile art. 129 alin (2) lit. d, alin. 7 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
8. Proiectul de hotãrâre nr. 31/ 31.08.2021;
9. Referatul de aprobare nr. 5633/ 31.08.2021;
10. Raportul de specialitate nr. 5634/ 31.08.2021;
11. Prevederile art. 139 alin. (1), din din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
cu modificãrile și completãrile ulterioare ;
În temeiul art. 196 alin (1), din din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,
cu modificãrile și completãrile ulterioare

HOTÃRÃŞTE:
Art. 1. Se desemneazã Dl. Zamfir Victor Gabriel, membru al Consiliului Local
Vlădeni ca reprezentant al acestuia în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
Vlădeni în anul școlar 2021-2022 precum și în comisiile permanente si a celor cu
caracter ocazional sau temporar constituite la nivelul unitãţii de învãțământ.
Art. 2. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi de către secretarul general al
comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, conform legii.
Preşedinte de sedinţã,
Contrasemneazã,
Secretar general delegat,
Roxana Manu
Vlădeni , 14.09.2021
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