
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                 Nr.40/07.09.2022 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al 

ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-2023 

 

              PRIMARUL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 120 şi art. 121  alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- prevederile art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

-  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. 5154/2021 

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

din unitățile de învătământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa nr.1889/01.09.2022 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 2022-2023; 

- prevederile art.129 alin.(2)  lit.,,d” alin.(7) lit.”a”, art.140  alin. (1), art.197 alin.(1)-(2) și 

alin.(4), art.199 alin.(1) si (2), art.200, art.240 alin. (1), art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare; 

              In temeiul art. 139 alin.(1) și art 196 alin.(1)  lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

                                                              SE PROPUNE : 

 

              Art.1.Se propune desemnarea următorilor reprezentați ai  Consiliului local Cornești în  

Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE  CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-

2023: 

- Dna/dl…………………….- consilier local 

- Dna/dl ……………………- consilier local 

- Dna/dl ……………………- 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” . 

                           INIȚIATOR, 

                          Radu STANCU                                                     Avizat pentru legalitate 

                                                                                          SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                                                                                                            Gheorghița STAN     

      

                 

CORNEȘTI 07.09.2022 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

     R O M Â N I A 

 JUDEȚUL DAMBOVITA 

        COMUNA CORNESTI                                                        Nr.10713/07.09.2022 

                    PRIMAR 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

La proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  

Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-2023 

 

            

         Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în  Consiliul de Administrație al ȘCOLII 

GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-2023 având în vedere  atribuțiile principale 

ale consiliului local în conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2)  lit.,,d” alin.(7) lit.”a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare care prevede: 

”Art.129, (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
    d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;………………………………     

 7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul 
local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

   a) educatia;” 

                          

Având în vedere temeiurile juridice: 

-prevederile art.129 alin.(2)  lit.,,d” alin.(7) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;       

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

și completările ulterioare ; 

- Ordinul Ministerul Educației și Cercetării nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învătământ 

preuniversitar,  

- adresa nr. 1889/01.09.2022 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 2022-2023, vă propun adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma inițiată care îndeplinește condițiile de necesitate si oportunitate. 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

 

 Radu STANCU 


