ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI

HOTĂRÂRE
Nr.29 din 24.11.2020
privind desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ din comuna Valea Ursului pentru anul școlar 2020-2021
Consiliul local al comunei Valea Ursului, judeţul Neamț, întrunit în ședință ordinara în
data de 24.11.2020
Având în vedere :
- adresa Școlii Profesionale Valea Ursului nr. 2530/29.09.2020 înregistrată la Comuna
Valea Ursului sub nr. 4239/29.09.2020;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 5011din 19.11.2020 întocmit de primarul
comunei, în calitate de inițiator;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei nr. 5012 din 19.11.2020;
- art.4, alin.l, lit.b, art.7, alin.l, lit.c din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unitățile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr.
4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 96, alin. (2), lit. b din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;
În baza prevederilor 129, alin.l, alin.2, lit.d, alin.7, lit. a, art. 139, alin.l din OUG nr
57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.l. Se desemnează din partea Consiliului local Valea Ursului, pentru a face parte din
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar din comuna Valea Ursului
pentru anul școlar 2020-2021, următorii consilieri locali
- d-na DORNESCU MARICICA - consilier- reprezentant al Consiliului local;
- d-1 URSARU IOAN - consilier- reprezentant al Consiliului local.
- d-1 SAVA CĂTĂLIN ADRIAN – consilier - reprezentant al Consiliului local
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează consilierii locali
desemnați potrivit art. 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Valea Ursului, Școlii
Profesionale Valea Ursului , Instituţiei Prefectului-jud. Neamț şi va fi făcută publică în condiţiile
legii.
Prețedinte de ședință,
Consilier,
Constantin Roșu

Contrasemnează
Secretar general,
Ioan Zaharia

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, 0 abțineri , din totalul de 13
consilieri in funcție și 13 consilieri prezenți

