
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂMPINEANCA 

HOTĂRÂREA NR. 57 

din data de 30 septembrie 2019 

Privind:   desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Câmpineanca , 
judetul Vrancea în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan Câmpineanu“  

pentru anul scolar 2019-2020 

 Consiliul Local al comunei Cîmpineanca , judetul Vrancea întrunit în ședință 
ordinară în data de  30.09.2019 

- Vazand referatul de aprobare nr. 9753/20.09.2019 al proiectului de hotărâre nr. 
11/20.09.2019 al viceprimarului localitatii  privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Câmpineanca , judetul Vrancea în Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan Câmpineanu“  pentru anul scolar 2019-2020; 

- Luând în considerare raportul secretarului prin care solicit aprobarea proiectului de 
hotărâre nr. 11/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Câmpineanca , judetul Vrancea în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “ Ioan 
Câmpineanu“  pentru anul scolar 2019-2020 precum și avizele comisiilor de specialitate 
la acest proiect de hotărâre; 

- Conform prevederilor art. 96 , alin.1, alin.2,  lit a din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare , art. 4 , alin.1 , lit.a , art.5 , alin.2 , lit a 
art.7 , alin1 , lit. b din Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4619/2014 cu modificarile si 
completarile aduse prin Ordinul   Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 
4621/2015 ; 

- Potrivit adresei  nr. 995/20.09.2019 prin care Scoala  Gimnaziala “ Ioan 
Cîmpineanu”  solicita Consiliului Local al comunei Cîmpineanca , judetul Vrancea , 
desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie al scolii ; 

- In temeiul art. 129 alin. 2, lit. e, alin. 7 lit. a, art. 132, art. 196 alin.1, lit a  din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

HOTARASTE 

 Art. 1 – Se desemneaza ca  reprezentant  al Consiliului  Local al comunei 
Cîmpineanca , judetul Vrancea  in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Ioan 
Cîmpineanu “ pentru anul scolar 2019-2020,  domnul IANCU DUMITRU  

 Art. 2  Cu ducerea  la indeplinire se insarcineaza persoana nominalizata la art.   1.  

 Art. 3 –Secretarul Comunei Câmpineanca, judetul Vrancea va comunica celor în 
drept prevederile prezentei hotarari . 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETARUL COMUNEI  , 

 CHIRILĂ ȘTEFAN                                            ROTARU OANA 


