
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

                      

  

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  18 

din    31 martie 2017   

 
 

privind: - desemnarea  reprezentantului  consiliului  local Vidra  in Consiliul de    administraţie al  

Liceului Simion Mehedinţi Vidra, judeţul Vrancea. 

 

Consiliul local al  comunei  Vidra, judeţul  Vrancea întrunit în şedinţă  ordinară 

 astăzi 31 martie 2017  

 

               - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei , proiect insotit de   raportul  

de  specialitate  nr. 1623/22.03.2017 din partea   secretarului  comunei; 

                - adresa  nr. 975/03.03.2017  din partea Liceului „Simion Mehedinţi „Vidra 

               - având  în  vedere   prevederile  : 

                - Ordinului Ministerului   Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice   nr. 3160/2017 pentru 

modificarea si completarea Metodolgiei cadru de organizare fi functionare  a consiliului de 

administratie din  unitatile  de invatamant preuniversitar; 

                - Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificari si completari; 

                - art. 36, alin. (2) lit „d”, alin ( 6) lit. „a” pct. 1,  ale  art.45, alin. (1) si (6) si  respectiv  

ale  art. 117, lit. „a”  si „e” din  Legea  nr. 215/2005, republicata cu  modificarile   si  completarile  

ulterioare;    

                 În temeiul   dispozitiilor  art. 115 alin.(1), lit. „ b”  din Legea   administratiei  publice  

locale   nr. 215/2001, republicata, cu  modificarile   si  completarile    ulterioare; 

                  

                                                              -  H O T Ă R Ă Ş T E - 

 

         Art. 1.  Desemnarea,   dl.  Pantazică Simion -  consilier local  ,  in Consiliul de    

administraţie al  Liceului Simion Mehedinţi Vidra, judeţul Vrancea. 

  

        Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine potrivit dipoziţiilor legale 

persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta  . 

 

         Art. 3.   Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre adoptată în acest 

sens. 

        Art. 4. Comunicarea  prezentei hotărâri către factorii interesaţi  prin grija secretarului 

comunei.         

 
Hotărârea nr. 18/31.03. 2017  a fost adoptată prin vot deschis, cu    10 voturi  „pentru” şi 4 abţineri, din totalul de 

14 consilieri prezenţi în sală , din totalul de 15 consilieri în funcţie,  potrivit legii. 

 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează, 

                 Consilier,                                                                                         SECRETAR, 

 

             ISAC COSTEL                                                                          MIOARA TOFAN 

  

       



            R O M A N I A 

     JUDETUL VRANCEA 

        COMUNA VIDRA 

                PRIMAR 

             22.03.2017 

 

 

EXPUNERE   DE   MOTIVE 

 

la   proiectul  de hotarare  privind    desemnarea  reprezentantilor consiliului local Vidra  in Consiliul de    

administratie al  Liceului Simion Mehedinti Vidra, judetul Vrancea. 

 

 

 

  Domnilor  consilieri, 

     

        Vazand    

              -  raportul     de   specialitate nr. 1623/22.03.2017  din   partea   secretarului comunei, 

urmare  adresei nr. 975/03.03.2017  din partea Liceului „Simion Mehedinti „Vidra ; 

 

     - in baza    prevederilor  : 

                - Ordinului Ministerului   Educatiei si Cercetarii stiintifice   nr. 3160/2017 pentru 

modificarea si completarea Metodolgiei cadru de organizare fi functionare  a consiliului de 

administratie din  unitatile  de invatamant preuniversitar; 

                - Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificari si completari; 

                 In temeiul   dispozitiilor    Legeii   administratiei  publice  locale   nr. 215/2001, 

republicata, cu  modificarile   si  completarile    ulterioare; 

 

               Fata de cele mentionate am initiat un proiect de hotarare pentru intrarea in legalitate si va 

rog sa faceti propuneri . 

                                                     

PRIMAR, 

                                                 

                                                                       PINTILIE SILVIU 

                                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

            R O M A N I A 

     JUDETUL VRANCEA 

        COMUNA VIDRA 

            SECRETAR 

      Nr. 1623/22.03.2017 

 

 

Referat 

 

la   proiectul  de hotarare  privind    desemnarea  reprezentantilor consiliului local Vidra  in Consilul de    

administratie al  Liceului Simion Mehedinti Vidra, judetul Vrancea. 

 

 

 

  Domnule primar, 

     

        Vazand    

              -      adresa  nr. 975/03.03.2017 din partea Liceului „Simion Mehedinti „ Vidra  prin care 

solicita  desemnarea  unui  consilier   local   in Consiliul de    administratie al  Liceului Simion Mehedinti 

Vidra, judetul Vrancea.; 

 

     - in baza    prevederilor  : 

                - Ordinului Ministerului   Educatiei si Cercetarii stiintifice   nr. 3160/2017 pentru 

modificarea si completarea Metodolgiei cadru de organizare fi functionare  a consiliului de 

administratie din  unitatile  de invatamant preuniversitar; 

                - Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificari si completari; 

                 In temeiul   dispozitiilor    Legeii   administratiei  publice  locale   nr. 215/2001, 

republicata, cu  modificarile   si  completarile    ulterioare; 

 

               Propun initierea  un proiect de hotarare pentru intrarea in legalitate  . 

 

                                                         Intocmit, 

                                                 

                                                                       MIOARA TOFAN 

                                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


