
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr.47 din 27 noiembrie 2020 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al 

ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2020-2021 

 

              Consiliul local al  comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

Având în vedere: 

-  prevederile art.96 alin.(2) lit.”c”din Legea nr. 1/2011 legea educației naționale cu modificările 

și completările ulterioare ; 

- prevederile art.4 alin.(1) lit.c din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4619/2014 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învătământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;  

- prevederile art.5 lit.ee ,art.129 alin.(2) , lit.,,d” alin.(7) lit.”a”, art.197 alin.(1)-(2) alin.(4),art. 

199 alin.(1) si (2), art.197 alin.1-2  alin.4-5, art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1), art.243 alin.(1) 

lit.”a” și” e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cornești înregistrat cu nr.11444/04.11.2020; 

-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11445/04.11.2020; 

-raportul de specialitate  înregistrat cu nr. 11447/04.11.2020 al secretarului general al comunei ; 

- adresa nr. 9207/07.09.2020 a Școlii Gimnaziale Cornești  prin care solicită   desemnarea a trei  

reprezentanți ai  Consiliului local Cornești în Consiliul de Administrație al ȘCOLII 

GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2020-2021; 

- avizele consultative ale  comisiilor de specialitate nr. 2 și nr.3 ale Consiliului Local ;                                                                                                         

              In temeiul art. 139 alin.(1) și art 196 alin.(1)  lit.,,a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 

              CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEȘTI adoptă prezenta  hotărâre: 

 

              Art.1. Se desemnează următorii reprezentați ai  Consiliului local Cornești în  Consiliul 

de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE  CORNEȘTI pentru anul școlar 2020-2021: 

- Doamna Ioana CRUDU - consilier local; 

- Domnul  Ion BURLACU - consilier local; 

- Domnul Victor DAN - consilier local. 

               Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei 

Corneşti, Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, Școlii Gimnaziale 

Cornești şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                       Gheorghe IONIȚĂ                                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                                             Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 27.11.2020, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

http://www.comunacornesti.ro/

