COMUNA ICOANA
JUDEŢUL OLT

Hotărâre
cu privire la : desemnarea reprezentantului C.L. Icoana în Consiliul de Administrație
al Școlii Gimnaziale Comuna Icoana in anul scolar 2021-2022

Având în vedere :
- Proiectul de hotarare nr. 26/29.10.2021 si referatul de aprobare nr.
2033/29.10.2021 intocmite de d-na primar Ancuta Gabriela
- Prevederile art. 96, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
- Adresa Școlii Gimnaziale Icoana nr. 989/01.10.2021
- Raportul de specialitate nr. 2034/29.10.2021 întocmit de secretarul general
comunei Icoana
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 26/29.10.2021
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1) si art. 196,
alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
CONSILIUL LOCAL ICOANA ,
Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :
Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Icoana în Consiliul de
Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Icoana in anul scolar 2021-2022 numitul
Tudor Nicușor .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi înaintată la Instituţia Prefectului –Judeţul Olt pentru
control legalitate, Școlii Gimnaziale Icoana si persoanei desemnate pentru
luare la cunostinta .
Preşedinte,
Tănase Aniel - Gabriel

Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general
Nicolaita Viorel
ICOANA
Nr. 38 din 29.10.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .
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Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate
1
29/10/2021
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05/11/2021
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05/11/2021
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29/10/2021
5
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juridice, după caz

