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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 53 din 27.09.2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în 

consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale nr. 1 și nr. 2  

din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu  

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:  

-Solicitarile instituțiilor de învățământ de pe raza u.a.t. comuna Roata de jos, județul Giurgiu 

numerele 1426/13.09.2021, înaintată de Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos și 1058/17.09.2021 

înaintată de Școala Gimnazială nr. 2 Cartojani și înregistrate la Primăria Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu cu numerele 17944/20.09.2021 și 18068/23.09.2021;  

-Examinând referatul de aprobare nr. 373/2123/27.09.2021 inițiat de dl. Ghidănac Marin, primar al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, precum și raportul de specialitate nr. 374/2124/27.09.2021, 

întocmit de către secretarul general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și consilierul juridic al 

comunei; 

 

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației 

naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, 

coroborat cu art. 4, alin. 1, lit. b și lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, precum și cu prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), 

lit. “d”, coroborat cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 

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

modificările și completările ulterioare ;  

 

 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu aprobarea Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în consiliile de administrație ale Școlii 

Gimnaziale nr. 1 Roata de Jos și Școlii Gimnaziale nr. 2 Cartojani, comuna Roata de Jos,                 

Județul Giurgiu și adoptarea unei hotărâri în acest sens, astfel :  

 

HOTĂRÂRE  

 

Art. 1 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, după cum urmează:  

 

I. Pentru Școala Gimnazială nr. 1 Roata de Jos, județul Giurgiu :  

a) Consilier local _______________________,  

b) Consilier local _______________________.  
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II. Pentru Școala Gimnazială nr. 2 Cartojani, județul Giurgiu :  

a) Viceprimar ____________________,  

b) Consilier local ___________________. 

 

Art. 2 Persoanele desemnate conform prevederilor articolului 1 al prezentei hotărâri vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului act administrativ.  

 

Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alt act administrativ adoptat în acest sens își 

încetează aplicabilitatea.  

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu și prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și Rețeaua 

Electronică a Comunității Locale, persoanelor și autorităților interesate și va fi adusă la cunoștință 

publică prin afișare conform prevederilor legale în vigoare.   

 

  

 

Primar  

Ghidanac Marin  

Avizează pentru legalitate, 

Secretarul general al Comunei, 

Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


