
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 44 / 05 .09.2019 

privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia  

în anul şcolar 2019-2020  

 

  Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă, 

            Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia  nr.5356 din 03.09.2019 
          Luând în discuţie raportul de specialitate  nr. 5355 din 03.09.2019 , 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.a) 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; OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

       

 În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 

Art.1   Se desemnează domnul ............................ consilier local al comunei Dochia, să facă parte 

din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 al comunei Dochia, județul Neamț, în 

anul şcolar 2019-2020. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul consilier  local al 

comunei Dochia ,   ................................   

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. 

            Inițiator,                                                 Avizează pentru legalitate,            

             Primar,                                                                                         Secretar, 

Păduraru Constantin               Pascaru Vasile 
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Nr.  5355 din  03.09.2019 

              Aprob,  

        Primar, Păduraru Constantin 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia  

în anul şcolar 2019-2020  

 

      Datorită încetării mandatului consilierilor locali desemnați să facă parte din consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale Dochia în anul școlar 2018-2019 și adresa Școlii Dochia 

înregistrată cu nr. 5277 din 28.08.2019             

         În baza art. 96 alin.(2) lit.a) 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 

 și art. 129. Alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 

 Se impune adoptarea unei noi Hotărâri de Consiliul Local prin care să fie desemnat un 

membru al consiliului local să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Dochia în anul 

școlar 2019-2020. 

Înaintez prezentul referat Consiliului local Dochia în vederea adoptării unei hotărâri în acest 

sens. 

         

 

 

 

Secretarul comunei Dochia 

              Pascaru Vasile 
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Nr.  5356 din 03 .09.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de 

Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia  

în anul şcolar 2019-2020  

 

      Datorită încetării mandatului consilierilor locali desemnați să facă parte din consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale Dochia în anul școlar 2018-2019 și adresa Școlii Dochia 

înregistrată cu nr. 5277 din 28.08.2019     

         

         În baza art. 96 alin.(2) lit.a) 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 

 și art. 129. Alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 

  

 

Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei Dochia,  a 

unei hotărâri privind alegerea unui consilier, să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii 

Dochia în anul școlar 2019-2020. 

. 

 

        

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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