
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
HOTĂRÂRE  

privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2019 - 

2020  
 

Consiliul local al comunei Florica,  judetul Buzău 
Avand in vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 1499 din 
12.08.2019; 

 -raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1525/21.08.2019; 
 -avizul consultativ al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Florica. 

 -adresa Scolii Gimnaziale Florica nr. 928/06.08.2019, înregistrată sub nr. 
1453 din 06.08.2019, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al 
consiliului local in cadrul consiliului de administratie al unitatii de invatamant; 
 -prevederile art. 96 alin. 2 lit. a din Legea educației nationale nr. 1/2011; 
 -prevederile art.4 alin. 1 lit. a din Anexa la Ordinul 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 
 -prevederile art. 129 alin. 2 lit. d în coroborare cu alin. 7 lit. a din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ 

În temeiul, art. 139 alin. 1 și art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrative, 

 
HOTARASTE: 

 
Art.l Se desemnează domnul Cana Viorel, reprezentant al Consiliului Local 

Florica în cadrul Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit 
pentru anul scolar 2019 – 2020. 

Art.2 Persoana nominalizată la art. 1 a prezentei hotarari are obligatia de a 
participa la întrunirile consiliului de administratie organizate pe parcursul anului 
școlar 2019 - 2020. 

Art.3 Secretarul comunei Florica va comunica prezenta hotarare autoritatilor 
persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

 Tache Gheorghe 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                     Secretar general comuna 

                                                                              Lupu Marcelica Adriana 
Florica:30.08.2019 
Nr.31 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din 
data de  30.08.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 8 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri in funcţie şi 8 consilieri prezenţi la şedinţă.  


