ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 47 din 30.09.2021 privind
nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în Consiliile de Administrație ale
unităților de învățământ din comuna Răuceşti, pentru anul școlar 2021 - 2022
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, judeţul Neamţ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Analizând adresa nr. 770 / 13.10.2021 transmisă de Școala profesională Oglinzi, cu privire la
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ,
pentru anul școlar 2021 – 2022;
Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei
Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 10.594 din 14.10.2021;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Răucești, înregistrat sub nr. 10.595 din 14.10.2021;
c) avizul Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
Având în vedere:
- art. 96, alin. (2), lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 4, alin. (1), lit. b) din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4.619 din 22
septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
- art. 129 (1) alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.I.- Hotărârea Consiliului local al comunei Răucești nr. 47 din 30.09.2021 privind
nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în Consiliile de Administrație ale unităților de
învățământ din comuna Răuceşti, pentru anul școlar 2021 – 2022, se modifică și se completează după
cum urmează:
Art. 1 se modifică și se completează având următorul cuprins:
”ART.1 - Se nominalizează reprezentanţii Consiliului local al comunei Răuceşti în Consiliile de
Administraţie al unităţilor de învăţământ din comuna Răucești, pentru anul școlar 2021-2022, după
cum urmează:
A. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂUCEŞTI:
1.VRÂNCEANU DOMNCA;
2.IONIȚĂ GHEORGHE.
B. ȘCOALA PROFESIONALĂ OGLINZI:
1.FILIP VASILE;
2.TANASĂ VIOREL.”
Art.2.- Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor
şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează:
Vasile VOINA
Secretarul general al UAT
Nr. 59
Vasile VIERU
din 28.10.2021
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii 15.

