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Hotirirea nr. 45 12018
privind desemnarea domnului consilier local Mihai Ionel
in Consiliul de Administra{ie a qcolilor din comuna Letcani pentru anul scolar
locul domnului consilier local Grigoraq Constantin

201 8

-

2019, in

CONSILIUL LOCAL AL COMUNBI LETCANI,

legal constituit, intrunit la
lucrdrile gedin{ei ordinare din data de 26 septembrie 2018

AvAnd in vedere:
- Propunerile frcute in cadrul qedin{ei ordinare a consiliului local din data de 26.09.2018 privind inlocuirea
domnului consilier local GrigoraE Constantin cu domnul consilier local Mihai Ionel ca reprezentant al
consiliului local Lelcani in Consiliul de Administralie a $colii Gimnaziale Lefcani, pentru anul qcolar 2018-

-

2019;

Prevederile Hotdrdrii consiliului local Lelcani nr.38/29.08.2018 privind desemnare reprezentanji
administraliei locale in Consiliul de Administrafie a $colii Gimnaziale Le(cani qi in CEAC;

Av6nd in vedere votul exprimat in qedinla consiliului local, respectiv 14 voturi pentru;

examin6nd prevederile legale specifice in materie, respectiv: : Legea nr.212018 privind bugetul de stat pe

anul 2018; Legea nr.312018 a bugetului asigur[rilor sociale de stat pe anul 2018; Legea21312006 privind
finanlele publice locale cu modific[rile qi completdrile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice
cu modific6rile gi completdrile ulterioare; prevederile din Legea educaliei nalionale nr.1l20l l- art.96. alin.(2):
prevederile art.4 alin.(1) lit."b" din Ordinul nr.461912014 al ministrului educaliei nalionale pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare qi funclionare a consiliului de administralie din unitalile de inv6!5mAnt
preuniversitar; prevederile art.1l alin.(4) lit."e" din OUG NR. 7512005 privind asigurarea calitdtrii educafiei;
Ordinul MEN nr. 3934108.06.2018 privind aprobarea includerii unor unitSli de inv5ldmAnt in re{eaua scolard
pentru anul qcolar 2018-2019, Anexa 11 in care este inclusd Comuna Lelcani

in temeiul art.45 alin.(l) qi art.l15 al.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind

administralia publicd

local5, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HotIrSgte:

Art.1..Se aprob[ desemnarea domnului consilier local Mihai Ionel - reprezentant al aclnrinistraliei
publice locale in Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale Letcsni pentru anul Ecolar 20182019, in locul domnulul consilier local Grigoraq Constantin.

ai

Art.z. Persoanele desemnate conform art.de mai sus vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdr6ri.

Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie aprezentei hotSrdri primarului, tuturor persoanelor
vizate qi Instituliei Prefectului Judelului Iagi.
O copie a prezentei hotdr6ri va

fi

afigatd la sediul consiliului local pentru a

fi

adusf, la cunoqtin![ publicS.

D atd astdzi: 26.09 .20 | 8

Preqedintele qedinlei,

Con

Irimita
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