ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
HOTĂRÂREA
Nr. 27 DIN 04.08.2022
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administrație al
Școlii Gimnaziale Draganesti, pentru anul școlar 2022-2023
CONSILIUL LOCAL DRAGANESTI, judetul Neamt;
Având în vedere faptul că, consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Draganesti este format din
7 membri, structura consiliului de administraţie a școlii este formată din 3 cadre didactice, primarul sau un
reprezentant al primarului, 1 reprezentant al consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Prin urmare,
Consiliul local desemnează 1 reprezentant al consiliului local al comunei Draganesti pentru a face parte din
structura consiliului de administrație a Școlii Gimnaziale Draganesti.
Luând în dezbatere:
- Adresa nr. 447/05.07.2022 a Școlii Gimnaziale Draganesi, înregistrată la Primăria comunei Draganesti
sub nr. 2064/07.07.2022;
- Referatul de aprobare nr. 2103 din 13.07.2022 al primarului comunei Draganesti în calitate de
inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 2104 din 13.07.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local
în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Draganesti, pentru anul școlar 2022-2023, întocmit de către
secretarul general al UAT;
Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului local al comunei Draganesti;
Având în vedere:
- Art. 4, alin. 1, lit. a și art. 7, alin. 1, lit. b din ORDIN Nr. 5154/2021 din 30 august 2021 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar;
- art. 1, pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării
științifice și pentru modificarea unor acte normative;
- art. 96, alin. 2, lit. b din Legea nr. 1/2011 al educației naționale;
În temeiul art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T A R A S T E:
Art. 1 Se desemnează reprezentant al consiliului local al comunei Draganesti în Consiliul de
administrație al Școlii Gimnaziale Draganesti pentru anul școlar 2022-2023, d-na consilier ANDRIES
NICOLETA
Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri, toate prevederile contrare își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamt, primarului comunei
Draganesti, persoanei desemnate la art. 1, Școlii Gimnaziale Draganesti, de către secretarul general al
comunei Draganesti și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum și prin publicare
pe pagina de internet a instituției www.comunadraganestineamt.ro – Monitorul Oficial Local.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a Tribunalului
Neamt în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
C O N S I L I E R,
SOLDAN GHEORGHE

Contrasemneaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA GAINA

Prezenta hotarare a fost votata de consilierii locali astfel:
10 pentru, 0 impotriva, 1 abtineri
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII
Anterioare atestarii autencitatii Hotararii Consiliului local Nr.27 din 04.08.2022
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA
Vot prin ridicarea mainii individual
HOTARARE CU CARACTER INDIVIDUAL
Hotarare care se adopta cu votul :
1
Majoritatii consilierilor in functie
Voturi necesare
2
Numarul consilierilor locali conform legii
3
Numarul consilierilor locali in functie
4
Numarul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotararii
5
Numar voturi
,, PENTRU,,
6
Numar voturi
,, IMPOTRIVA,,
Voturile ABTINERE se Numara la
voturile
IMPOTRIVA
7
Numar voturi
,, ABTINERE,,

7
11
11
10
10
0
0

8

Numarul consilierilor locali care absenteaza motivat

0

9

Numarul consilierilor locali care absenteaza nemotivat

0

10

Numarul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotararii, neavand drept
de vot
Semnatura secretarului general al unitatii administrative teritoriale

0

Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL
NR. 27/04.08.2022
Nr.
DATA
Semnatura persoanei
crt OPERATIUNI EFECTUATE
ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze
procedura
Adoptarea hotararii s-a facut cu
04.08.2022
1
Majoritate __ simpla,__absoluta,__calificata
Comunicarea catre primar
10.08.2022
2
Comunicarea catre prefectul judetului
10.08.2022
3
Aducerea la cunostinta publica
10.082022
4
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual
10.08.2022
5
Hotararea devine obligatoriesau produce efcte juridice,
10.08.2022
6
dupa caz

