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HOTĂRÂRE 

Nr.86 din 28.09.2021 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tămășeni în Consiliile de 

Administraţie ale unităților de învățământ din comuna Tămășeni 

 

Consiliul Local Tămășeni,întrunit în ședință ordinară 

 Examinând referatul de aprobare al viceprimarului comunei Tămășeni înregistrat la 

nr.7877 din 17.09.2021,raportul de specialitate nr.7972 din 21.09.2021  întocmit de secretarul 

general al comunei Tămășeni  și avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, 

modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, prevederile  

Ordinului M.E.N. nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar , 

  În temeiul prevederilor prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 

139, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;, 

Adoptă prezenta, 

                 HOTĂRÂRE: 

  

 Art.1.Se desemnează, pentru anul școlar 2020-2021,ca reprezentanți ai Consiliului 

Local al comunei Tămășeni în Consiliul de Adminstrație al Școlii Gimnaziale,comuna 

Tămășeni ,județul Neamț următorii consilieri locali :Dorcu Ancuța Iolanda și Busuioc Maria. 

 Art.2.Se desemnează, pentru anul școlar 2020-2021,ca reprezentanți al Consiliului 

Local al comunei Tămășeni în Consiliul de Adminstrație al Școlii Profesionale 

Adjudeni,comuna Tămășeni ,județul Neamț următorii consilieri locali: Bulai Emanuel și 

Dancă Ștefan. 

 Art.4.Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează efectele 

orice prevedere contrară. 

 Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele nominalizate la 

art.1 și art.2. 

 Art.6.Secretarul general comunei Tămășeni,va comunica prezenta hotărâre 

consilierilor locali prevăzuţi la art.1 și 2,Instituției Prefectului-județul Neamț-în vederea 

exercitării controlului de legalitate,Primarului comunei Tămășeni , Şcolii Gimnaziale,comuna 

Tămășeni ,Scolii profesionale Adjudeni și o va aduce la cunoștință publică . 

 

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                    Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

EMANUEL BULAI                                           Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                 ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 
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