
 

 

HOTĂRÂRE  

nr. 60 din 21 septembrie 2018 

privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia  să facă parte 
din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia  

în anul şcolar 2018-2019  
 

  Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 septembrie  

2018, 

            Luând în discuţie referatul de specialitate  nr. 5461 din 11.09.2018 , 
înaintat de secretarul comunei Dochia, d-l Pascaru Vasile privind desemnarea a doi 

consilieri  locali să făcă parte în anul şcolar 2018-2019 din Consiliul de Administraţie 
al Şcolii gimnaziale Dochia, conform adresei Școlii Gimnaziale Dochia înregistrată cu 

nr.5406 din 06.09.2018; 
                      În baza art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale; O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; art.4 
alin.(1) din H.G. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; Legea 
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala; 
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local; 

 În temeiul art.36 alin. (6) lit.”a” pct.1, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 

Art.1 Se desemnează domnii Vaduva Gabriel  și Nitu Veniamin., consilieri locali al 

comunei Dochia, să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale 

nr.1 al comunei Dochia, județul Neamț, în anul şcolar 2018-2019. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnii 

consilieri  locali al comunei Dochia ,  Vaduva Gabriel  și Nitu Veniamin    

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, Şcolii 

gimnaziale nr.1 Dochia, persoanelor şi autorităţilor interesate şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

       

Președinte  de ședință                              Contrasemnează pentru legalitate,            

Tudurache Ion         Secretar, 

                                    Pascaru Vasile 

        
Hotărârea a fost adoptată cu    10  voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11     

consilieri locali în funcţie şi   10  consilieri prezenţi 

 

        R O M Â N I A     

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 


