ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 89/30.09.2015
privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Frecatei în Consiliul de
administraţie al Şcolii Gimnaziale Frecăţei, pentru anul scolar 2015-2016
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordinului ministrului educaţiei
nationale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare
a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborat cu art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Luand in considerare adresa nr. 491/22.09.2015 a Scolii Gimnaziale Frecatei,
inregistrata la Primaria comunei Frecatei sub nr. 8046/24.09.2015, prin care se solicita
Consiliului local Frecatei sa desemneze doi reprezentanti ai acestuia in Consiliul de
administrare a scolii.
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. c), art. 45 alin. (1) art. 115,
alin. (1) litera ”b” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată,
modificata şi completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se desemnează dna. DUMITRACHE STELA si dna. PATRASCU GHERGHINA,
reprezentanti ai Consiliului Local Frecatei în Consiliul de administraţie al Şcolii
Gimnaziale Frecăţei, pentru anul scolar 2015-2016.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor doi reprezentanţi menţionaţi la art. 1,
Şcolii Gimnaziale Frecăţei, Prefectului Judeţul Tulcea şi va fi făcută publică prin afişare la
sediul instituţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Gherghina PATRASCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

