
CONSILIUL LOCAL   POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 

HOTĂRÂREA nr.38/25.08.2020 
privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Poienarii de Muscel  
 
 
 
   Consiliul Local Poienarii de Muscel  întrunit în ședință ordinară ; 
  Văzând adresa  nr. 375/2020  a Școlii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel ; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr. 3421/18.08.2020 al primarului comunei  și 
raportul  nr. 3422/18.08.2020  întocmit de secretarul general al comunei prin care arată necesitatea 
desemnării a 2 reprezentanți ai Consiliului Local  în C.A. al Școlii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel  

În temeiul art.4 alin.1 lit.b  și art.7 alin.1 lit.b din Ordinul M.E.N.  nr.4619/22.09.2014 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar și art.96 alin.2 lit. b din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare : „ în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 

membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 

reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este membru de drept al 

consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă;

  Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 
În  temeiul dispozițiilor  art. 129 ,alin.7 ,lit.a  din Codul Administrativ 

(O.U.G. nr. 57/2019 ) potrivit căruia ,,Consiliul Local   asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia ” 

  În baza  art.139  ,alin.1 din Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019 )   :  
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 
  Art.1 Se desemnează  următorii 2  reprezentanți ai  Consiliului Local Poienarii de 
Muscel în  Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel  pentru anul școlar 
2020-2021 : 
 

- Minciunescu Ramona Ionela ,consilier local 
- Popescu Bogdan George, consilier local 

 
Art.2   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică comunicată  primarului,persoanelor interesate ,Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel   şi 
Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 
Dată astăzi : 25.08.2020  
 
 Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnează 
 Tică Ion Constantin                                                                    Secretar general 
                             Boboc Remus Eduard 
             Nr.consilieri prezenţi : 12 
  Nr. Voturi  -   pentru  : 12 
          -împotrivă :0 


