ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Straja, în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale "Dimitrie Onclul" Straja, pentru anul şcolar 2017-2018

Consiliul local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, înregistrată sub nr. 4586 din
25.08.2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei înregistrat sub nr. 4588 din 25.08.2017;
- Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, munca şi protecţie socială, activităti socialculturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 4694 din 30.08.2017;
- Adresa Şcolii Gimnaziale "Dimitrie Onciui" Straja înregistrată sub nr. 1330 din 09.08.2017 prin care
solicită nominalizarea reprezentanţilor consiliului local desemnaţi să facă parte din consiliul de administraţie al
şcolii;
în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile art. 4 alin. (1) lit. b) din Anexa la O.M.E.N. nr. 4.619/2014
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 aiin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aleg prin vot deschis reprezentanţii Consiliului Local al comunei Straja, în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Dimitrie Onciui" Straja, pentru anul şcolar 2017-2018, după cum urmează:
Juravle Ana, consilier local.
Pătrăucean Maria-Paraschiva, consilier local.
Art.2. Primarul comunei Straja va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
Primarul comunei Straja, jud. Suceava
Secretarul comunei
Şcoala Gimnazială "Dimitrie Onciui" Straja
Persoanele nominalizate la art. 1.
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