
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL  VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA 

 

 P R O I E C T 

 

H O T Ă R Â R E   

 nr.  53 din 16.11.2020          

 

privind: - desemnarea  reprezentanților  consiliului  local Vidra  în Consiliul de    Administraţie al  

Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”   în anul școlar 2020-2021. 

 

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

 

 

               - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, proiect insoțit de  referatul de 

aprobare nr. 7842/16.11.2020 și  raportul  compartimentului de resort  nr. ...........  din partea   

secretarului  general al comunei; 

                - adresa  nr. 2001/02.10.2020  din partea Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”; 

      - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

                 - având  în  vedere   prevederile  : 

               - Ordinului Ministerului   Educației și Cercetării științifice   nr. 3160/2017  pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; 

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

     

 În temeiul- art. 129 alin. (1) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. 

(1)   și ale art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ. 

                  

                                                              -  H O T Ă R Ă Ş T E - 

 

         Art. 1. Desemnarea .................... și a ..................................,     reprezentanții Consiliului 

Local Vidra în Consiliul de  Administraţie al  Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”     în anul 

școlar 2020-2021. 

  

        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  

general al comunei Vidra.         

 

 

 
                       Iniţiator proiect hotărâre                                                              Contrasemnează, 

                    Primar,                                                                   Secretarul general al comunei Vidra, 

 

                 Silviu PINTILIE                                                                       Mioara TOFAN 

       

 



 

 

 

            R O M Â N I A 

     JUDEȚUL VRANCEA 

        COMUNA VIDRA 

                PRIMAR 

          Nr.  7842/16.11.2020 

 

 

Referat de aprobare 

 

a proiectului de hotărâre privind desemnarea  reprezentanților  consiliului  local Vidra  în Consiliul 

de    Administraţie al  Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”   în anul școlar 2020-2021. 

 

   

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8)  din Codul Administrativ aprobat prin 

O.U.G. nr. 57/2019, înaintez Consiliului Local al comunei Vidra, spre aprobare  Proiectul  de de 

hotărâre privind desemnarea  reprezentanților  consiliului  local Vidra  în Consiliul de    

Administraţie al  Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”   în anul școlar 2020-2021. 

 

            Am inițiat proiectul de hotărâre privind desemnarea  reprezentantilor  consiliului  

local Vidra  în Consiliul de    Administraţie al  Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”   în anul 

școlar 2020-2021, urmare -   adresei nr. ‚2001/02.10.2020  din partea conducerii  Școlii 

Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”    Vidra. 

             

 

         Temei legal :  

  

                - Ordinului Ministerului   Educației și Cercetării științifice   nr. 3160/2017  pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 4.619/2014. 

                - Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificări și completări; 

 

 - art. 129 alin. (1) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. (1)   și ale 

art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ. 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

 

Silviu PINTILIE   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



            R O M Â N I A 

     JUDEȚUL VRANCEA 

        COMUNA VIDRA 

   Secretar general comună 

      Nr. .................................. 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

privind emiterea unei Hotărâri a Consiliului  Local al comunei Vidra  pentru desemnarea  

reprezentantilor  consiliului  local Vidra  în Consiliul de    Administraţie al  Școlii Gimnaziale ” 

Valeriu D. Cotea”   în anul școlar 2020-2021. 

 

     

        Văzând    

              -      adresa  nr. 2001/02.10.2020 din partea  Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea ”  

Vidra  prin care solicită  desemnarea    consilierilor   locali   în Consiliul de    Administrație al  

școlii ; 

 

        - în baza    prevederilor  : 

                - Ordinului Ministerului   Educației și Cercetării științifice   nr. 3160/2017  pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 4.619/2014. 

                - Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificări și completări; 

 

 Propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantilor  

consiliului  local Vidra  în Consiliul de    Administraţie al  Școlii Gimnaziale ” Valeriu D. Cotea”   

în anul școlar 2020-2021. 

 

  Temei legal :  

 - art. 129 alin. (1) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 136 alin. (1) și (8), ale art. 139 alin. (1)   și ale 

art. 196 alin ( 1) lit. a din OUG nr. 57/2019   privind Codul administrativ. 

 

 

Intocmit, 

Secretarul general al  comunei Vidra 

 

Miora TOFAN 

 

                 

 

          


