
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI TARCAU

H O T ARARE
privind desemnarea reprezentantului
Consiliului local al comunei Tarclu in

Consiliul de Administra{ie al $colii gimnaziale ,Iuliu Hdlducescu"

Consiliul local al comunei Tarciu, judeful Neam{ ;

Av0nd in vedere prevederile art, 96 alin. (1) $i (2) lit. ,d' din Legea m. 112011, Iegea

educaliei nalionale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale Ordinului nr. 4.61912014 pentru

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi funclionare a consiliului de administralie din unitdlile

de invdldmdnt preuniversitar, ou modificirile qi completdrile ulterioare;

Urmare a adresei nr. 1.995125.0.2017 prin care directorul $colii Gimnaziaie ,,Iulia

H[lducescu" solicitd desemnare a rcprezentanlilor autoritdlilor locale care sd facd parte din consiliul

de administratie alunitdlii de inv6!6mdnt;

Vdzdnd expunerea de motive a viceprimarului comunei qi rezultatul votului secret;

Pentru asigurarea funclionalitblii organelor de conducere ale unitdlii de invdldmdnt cu

personalitate juridic6;

Cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;

in temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. ,,d", alin. (6) Iit. ,,t' pct. 1, alin. (9) qi ale art. 45

alin. (1) din Legea administraliei publice locale m.21512001, republicatl, cu modificIrile qi

completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. L Se desemneazd doamna consilier Elena DUMITRA$CU pentru a reptezenta

Consiliului locai al comunei Tarcdu irr cadrul Consiliului de Administrafie al $colii
Gimnaziale ,,Iulia Hdlducescu", comuna Tarcdu, judelul Neam!'

Art.2 Prin grija secretarului comunei prezerrta hotdrdre va fi inaintatd primarului qi

Instituliei Prefectului judelului Neam!-- in vederea exercitdrii controlului de legalitate,

autoritaflor qi persoanelor interesate, urmdnd a fi adusd la cunoqtinld publicd prin

afigaj la sediul primdri€i., ..., ,r. ;

Nr.60 din27 septembrie 2017

Numdr consilieri locali infunclie 13

Hotardrea a fost adoptatd in gedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu

cu un numdr de 10 voturi pentru, 1 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 11 consilieri prezen{i

in'!d,

LA$

C ontr as emne az d p entru legalit ate,


