
 

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea 

Râmnicului din partea Consiliului local  
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Valea  Râmnicului înregistrat la nr.7545 din 21.09.2021;  
 raportul de avizare  al Secretarului comunei Valea Râmnicului  înregistrat la nr.7546 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei de  specialitate  a Consiliului local  înreg. la nr. 7547 din 21.09.2021; 
 adresa Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului nr. 832 din 09.09.2021  prin care solicită desemnarea 

reprezentanților din partea Consiliului local Valea Râmnicului în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale și Comisia CEAC;  

 prevederile art.96 alin. 2 lit.b din Legea nr.1/2011 a educației naționale; cu modificările și completările 
ulterioare;  

 prevederile art.4 alin 1 lit.b din Ordinul MEN nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare  a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
repunlicată (R2) , cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.d, și   alin. 7  lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin.1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se desemnează reprezentanți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din 
partea Consiliului local Valea Râmnicului, doamnele consilieri locali Perian Violeta și Răducan Daniela 
Mădălina.     
Art.2.Se desemnează reprezentant în Comisia C.E.A.C.  al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea 
Consiliului local Valea Râmnicului, doamna consilier local Țîrloi Ionica. 
Art.3.Persoanele desemnate conform art.1 și art.2 vor participa la lucrările Consiliului de Administrație și 
lucrările Comisiei C.E.A.C  și vor exercita atribuțiile care derivă din această calitate conform prevederilor 
legale în vigoare.  
Art.4.Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                 21.09.2021                                                                           VALEA  RÂMNICULUI 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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