
 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 34 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ziduri în 
Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Ziduri 

 

Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Ziduri nr. 5784/2021 ; 
- raportului compartimentului de specialitate  nr.5786/2021; 
- art. 96 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 4, art. 5 și art. 7 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 175/16.09.2021  . 
- In baza art. 129, alin.(1), lit.d) și alin. (7) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 
În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139. alin. (1),  art. 196 alin. (1) lit. a), art. 
197 alin. (4) și  art. 199din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 
05 iulie 2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1.Se desemnează reprezentanții Consiliului local al comunei Ziduri 
pentru a face parte din Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Ziduri pentru 
anul școlar 2021 – 2022, următorii consilieri locali : 

- Doamna Alecu Maria, 
- Domnul Poenaru Cornel.          

          Art. 2. Secretarul general al  Unitătii Administrativ-Teritoriale Comuna 
Ziduri va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

      
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                            Secretar general, 
                                                   Racovanu Mariana 
 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 16.09.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 10 voturi pentru,  2 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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