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COMANA LETCANI
CONSILruL LOCAL

Hotirflrea nr.65 12017
privind desemnare leprezentanti ai Consiliului l-ocal Letcani

in Consiliile de Administralie a $colilor din comuna l-etcani, qi reprezentanti CEAC pentru anul scolar 20-17 - 2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la
lucrdrile qedinfei ordinare din data de 31,.08.2017

AvAnd in vedere:
- proiectul de hotdrAre cu privire la desemnare reprezentanti in consiliile de administralie a gcolilor din comn6,

proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 a1in.(6) din Legea nr.

21512001 a administraliei publice locale, republicati;
- Adresa m. 2124122.08.2017 a $colii Gimnaziale Lelcani inregistratd la prim[ria Lelcani sub nr.

6689124.08.2017 prin care solicitidesemnarea reprezentanfi ai administraliei publice locale in consiliul de

administrafie al qcolii qi in CEAC pentru anul qcolar 2017-2018;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenfa decizional[ in administrafia public[;
Avdnd in vedere aviznl favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
examindnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 612017 privind bugetul de stat pe anul

2017;Legea nr.712017 a bugetului asigurSrilor sociale de stat pe anul 2017 Legea27312006 privind finanlele publice

locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind finan{ele publice cu modificdrile qi

completirile ulterioare; prevederile din Legea educa(iei nalionale nr. 1l20ll- art.96, alin.(2); prevederile art.4

alin.(l) lit."b" din Ordinul nr. 461912014 al ministrului educafiei nationale pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare qi funclionare.a consiliului de administra{ie din unitalile de invd}dmdnt preuniversitar;

Prevederile art.l I alin.(4) lit."e" din OUG NR. 7512005 privind asigurarea calitatii educaliei;

in temeiul art.45 alip.(l) 9i art.115 al.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administralia publicd

1ocal6, republicatE, cu modificdrile qi complet5rile ulterioare,

llotirlqte:

Art.l. Consiliul Local Letcani desemneazl doi reprezentanti ai.ddministratiei publice locale in
Consiliul de Administrulie ul $colii Gimnaziale Letcani - donanul viceprimar Tlri{fl Marcel qi

consilier local No{ingIr Ion - reprezentanti ai consiliului local, pentru anul scolar 2017 - 20L8.

Art.2. Consiliul Local Le(cani desemneaz5 un reprezentanti ai administra[iei publice locale in
Consiliul de Administra{ie al $colii Gimnaziale ,,Isaia Teodorescu" Cogeasca Letcani - domnul
consilier local Mihalache Costel - reprezentant al consiliului local, pentru anul scolar 2017 - 2018.



Art.3. Consiliul local Letcani desemneazd" ca membru in Comisia pentru evaluare gi asigurare a
calitdtii la nivelul $colii Gimnaziale Lelcani pe domnul consilier local Dram Constantin.

Art.4 Consiliul local Le[cani desemneazd ca membru in Comisia pentru evaluare qi asigurare
a calitdlii la nivelul $colii Gimnaziale ,,Isaia Teodorescu" Cogeasca Letcani pe domnul consilier
local Carp Mihail-Sebastian.

Art.s Persoanele desemnate conform art.de mai sus vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hot6rAri.

Art.6 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrAri primarului, tuturor
persoanelor vizate qi Institutiei Prefectului Judefului Iaqi.

O copie a prezentei hotlrdri va fi ahgati la sediul consiliului local pentru a fi adusf, la cunogtjn{I public[.

D atd astdzi: 3 1.08.2017
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