ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Gogoşari în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Marin Gh. Popescu“ Gogoşari,
judeţul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOŞARI
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- adresa Şcolii Gimnaziale ,,Marin Gh. Popescu“ nr. 865/09.10.2019;
- referatul de aprobare nr. 4885/10.10.2019 al primarului comunei Gogoşari;
- raportul de specialitate nr. 4886/10.10.2019 al secretarului general al comunei;
- avizul nr.4913/11.10.2019 al comisiei comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură,
protecție socială;
- prevederile art. 96 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.4 alin.(1) lit. a), art.6 şi art.7 alin. (1) lit. b) din Ordinul MEN nr.
4.619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art.197 alin.(1), (2), (4), art.200,
art.632 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l Se desemnează domnul Tonca Daniel-Silviu, consilier local, drept reprezentant
al Consiliului Local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, în Consiliul de administraţie al
Şcolii Gimnaziale ,,Marin Gh. Popescu“ Gogoşari, judeţul Giurgiu.
Art.2 Pe data prezentei, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoşari, consilierilor locali
ai comunei Gogoşari, şi se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al
comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tonca Daniel-Silviu

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia

Gogoșari, 25.10.2019
Nr. 66
Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri
prezenţi
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