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HOTĂRÂREA
nr. 71 din 30 octombrie 2009
privind reconfirmarea reprezentanţilor consiliului local şi ai agenţilor economici
pentru constituirea consiliilor de administraţie ale şcolilor din comuna Doljeşti
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
- art. 36, alin. (2) lit. „d”, coroborat cu alin. (6), lit. „a”, pct. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu mopdificările şi
completările ulterioare;
- art. 145 alineatul (6) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în
M.Of. nr. 606/10.12.1999, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 33 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4925/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
- art. 4 din Ordinul M.E.C. nr. 5.271/11.11.2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al unităţii
de învăţământ din judeţele-pilot nominalizate prin H.G.R. nr. 1.942/2004
Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 şi 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1._ (1) Se reconfirmă următorii consilieri, pentru a face parte din
consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ din comuna Doljeşti, după cum
urmează:
1. NIŢĂ VASILE la Şcoala cu clasele I – VIII Doljeşti;
2. FARCAŞ MIHAI la Şcoala cu clasele I – VIII Buruieneşti.
(2) Se reconfirmă următorii reprezentanţi ai agenţilor economici, pentru a face
parte din consiliul de administraţie al unităţilor din învăţământ din comuna Doljeşti,
după cum urmează:
1. HUSARIU ADRIAN la Şcoala cu clasele I – VIII Doljeşti;
2. BLAJ IRONIM la Şcoala cu clasele I – VIII Buruieneşti.
Art. 2._ Secretarul comunei Doljeşti va înainta prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate:
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MIHAI MARICA-ATENA
Notă: 1.
2.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF

Consilieri prezenţi 13 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 13 voturi pentru.

