
ROMANTA
COMTINA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$

coNsrl,rul, LocAL AL CoMUNEI MICE$TI

HOTARARE
Nr.27 din27.09.2021

privind desemnarea a doi reprezentanli ai Consiliului Local al Comunei Micegti care sdfacd parte
din Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale Nn 1 MiceSti, pentru anul;colar 2021-2022

Consiliul Local al Comunei Micegti, intrunit in gedin{I publicl din data de27.09,2021;
AvAnd in vedere:

- Adresa nr.2325106-09-2021a $colii Gimnaziale Nr. I Comuna Miceqti - Jude( Argeg,
prin care se soliciti s[ se desemneze doi reprezentanfi ai Consiliului Local care si faci parte din
Consiliul de Administrafie al qcolii in anul qcolar 2021-2022;

- Referatul de aprobare nr. 9685 din 23,09.2021 al Primarului Comunei MiceEti, ing.
Dumitru VOICU, ini(iatorului acestui Proiect de Hotirflre;

- Raportul de specialitate nr. 9686 din 23.09.2021 al Secretarului general al Comunei
Micepti din Judeful Argeq, jr. Mihai-Iulian DULAMA;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful
Argeq, respectiv: Avizul nr.27 din 27.09.2021 al Comisiei I; Avizul nr.27 din 27.09.2021 al
Comisiei II; Avizul nr, 27 din 27,09,2021 al Comisiei III;

lnbaza prevederilor art.96 alin. (2) lit. b) din Legea educafiei nafionale nr. 112011, cu
modificlrile gi completirile ulterioare, qi a dispozi(iilor art.4 alin. (1) lit. b) din Anexa la Ordinul
Ministerului Educa(iei Nafionale nr. 461912014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
orgtniz,?re gi funcfionare a consiliului de administrafie din unitifile de invifimffnt preuniversitar;

ln temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan{a de urgenl5 a Guvernului
nr, 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

noriruisrz:
Art. I Se desemneazil ca reprezentanfi ai Consiliului Local al Comunei Micegti din

Jude(ul Argeg in Consiliul de Administrafie al $colii Gimnaziale Nr. I Micepti - Jude(ul Argeq,
pentru anul qcolar 2021-2022, domnul consilier local Gheorghe ZARESCU gi domnul consilier
local Cristian-Daniel SAF'TA.

Art.2 Secretarul general al Comunei Miceqti din Jude{ul Argeq va comunica obligatoriu
prezenta hotlrAre ln termen legal Institufiei Prefectului - Judeful Argeq, Primarului Comunei
MiceEti, consilierilor locali desemna{i la art. 1, $colii Gimnaziale Nr. 1 Micegti, Ei se aduce la
cunoEtin(i publictr conform prevederilor legale, respectiv prin publicarea pe pagina de internet
proprie a institufiei www.comunamicesti.ro - Monitorul Oficial Local.

PRE$EDINTELE DE $EDINTA, Contrasemneazil legalitate,
Co Secretarul general

jr. Mihai-Iu
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Mihai-Daniel

Prezenta hotirf,re a fost adoptati cu un numlr de 11 voturi ,,pentru", niciun vot ,,impotrivI",
niciun vot ,,abfinere", din totalul de 13 consilieri locali in funcfie, din care prezenfi 1.1 consilieri locali.


