
 
 

ROMANIA  

JUDETUL DAMBOVITA  

COMUNA SALCIOARA  

CONSILIUL LOCAL  

                                                                    H O T Ă R Â R E 

 

 

privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local al Comunei Salcioara  în Consiliul de 

administraţie al Școlii Gimnaziale Ghinesti  , pentru anul școlar 2022 - 2023 

 

 

Consiliul local Salcioara ,judetu Dambovita ,intrunit in sedinta ordinara in data de 8.11.2022 

Având în vedere : 

            -Proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ,inregistrat la nr.  42 / 15.09.2022, 

- Referatului de aprobare intocmit de   Primarul Comunei Salcioara , judetul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 7914 /2022; 

- Raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

 întocmit de  secretarul general al unității administrativ teritoriale Comuna Salcioara , județ 

Dâmbovița, înregistrat sub nr. 7915  / 15.09.2022; 

- Avizului Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Salcioara ,  

județ Dâmbovița; 

- Adresei nr. 675 / 12.09.2022 emisă de Școala Gimnazială Ghinesti , privind solicitarea  

desemnării reprezentantilor  Consiliului Local care să fie membrii în Consiliul de administraţie al 

unității de învățământ,  înregistrată sub nr. 7832 / 13 .09.2022; 

- Art. 96 alin. (2) lit. ”a” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației 

 cercetãrii științifice și pentru modificarea unor acte normative; 

- Art. 3, art. 4 alin. (1) lit. ”a”, art. 5 alin. (2) lit. ”a”, art. 7 alin. (1) lit. ”b” coroborat cu cele  

ale Capitolului IV: „Atribuțiile consiliului de administraţie” din Anexa la Ordinul Ministrului 

Educatiei Nationale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 88 alin. (1) lit. ”d” și alin. (11) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru  

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 5 pct. 33 lit. ee), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”a” și alin. (14) din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrati,cu completarile si modificarile ulterioare, 

 

      

                                                   H O T R A S T E 

 

Art. 1. Se desemnează  în calitate de reprezentanti  al Consiliului local al Comunei Salcioara , 

județ Dâmbovița, în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Salcioara , pentru anul școlar 

2022-2023, unde va desfășura activitate ca membru, domnii cinsilieri: 

 

                       -       DOBRE    FLORENTINA  

                       -       CHIRITA   SORIN 

 

 



 

 

 

 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit.”c”, ale art. 255 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, persoanelor 

nominalizate la art. 1 , si se va publica in Monitorul Oficial Local. 

 

 

 
Hotararea a fost adoptata  cu  voturi 8, pentru” , cu 1 voturi  ,, impotriva”, cu 0 voturi ,, abtinere”, 

consilieri in functie 13, din care prezenti  9 
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DATA  8.11.2022                                                  PRESEDINTE  DE  SEDINTA  

                                                                                        NICOLAE  PETRE  

         

 

 

 

CONTRASEMNEAZA  DE  LEGALITATE  

SECRETAR  GENERAL  COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


