ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 59
privind numirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie
al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Seimeni, începând cu anul şcolar 2021-2022
Consiliul Local al comunei Seimeni, judetul Constanta, intrunit in sedinta
ordinara din data de 30.09.2021:
Având în vedere:
- adresa nr. 513/03.09.2021 de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Seimeni, înregistrată în
cadrul instituţiei noastre sub nr. 5403/03.09.2021;
- referatul de aprobare nr. 5668/21.09.2021 a primarului comunei Seimeni, judeţul
Constanţa, în calitatea sa de iniţiator;
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei
Seimeni, înregistrat sub nr. 5669/21.09.2021;
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare prevederile:
- prevederile art. 96, alin. (2), lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 4, alin. (1), lit. a), art. 5, alin. (1) şi art. 7, alin. (1), lit. b) din
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5154 /2021pentru aprobarea Metodologiei –
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar;
prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborate cu alin. (7), lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 – Se numeşte d-nul /dna _________________, în calitate de reprezentant
al Consiliului Local al comunei Seimeni, în Consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale nr. 1 Seimeni, începând cu anul școlar 2021-2022.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, Primarului
comunei Seimeni, Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, Şcolii Gimnaziale nr. 1
Seimeni şi persoanei nominalizate la art. 1.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

