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 HOTARAREA nr. 48 
privind modificarea H.C.L. nr. 34/2021 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului local al comunei Ziduri în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale Ziduri 

 
 
 Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 
7428/09.11.2021 ; 
 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 7427/09.11.2021; 
          - avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 
local, inregistrat sub nr.245/25.11.2021; 
           - prevederile Legii nr. 1/2011- Legea educației naționale, actualizată; 
           - prevederile art. 7 alin.(1) lit.b) din  Ordinul nr. 5154/2021, pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliilor de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 
         - prevederile HCL nr. 34/16.09.2021, privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al comunei Ziduri în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale Ziduri; 

- prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a), alin. (7) pct.,,a” din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a”  si art. 139 alin.(1) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1. Se înlocuiește doamna consilier local Alecu Maria, reprezentant 
al Consiliului local Ziduri, județul Buzău în Consiliul de administrație al 
Școlii Gimnaziale Ziduri, cu domnul consilier local Robe Săndel Săndel Ionuț, 
pentru anul școlar 2021 – 2022. 
          Art. 2 Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului local nr. 34/2021, 
rămân nemodificate.      
 Art.3. Secretarul  general al comunei  va aduce la cunostinta publica 
prezenta hotărâre, respectiv o va comunica Instituției Prefectului Județul 
Buzău pentru verificarea legalității, Scolii Gimnaziale Ziduri, Primarului 
comunei Ziduri si persoanelor nominalizare. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
          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 25.11.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 



 


	ROMÂNIA
	JUDETUL BUZAU

