
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 

 

 HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei  Gioseni 

 în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ”comuna Gioseni, județul Bacău  
pentru anul școlar  2021 - 2022 

 
   

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de 28.09.2021 ; 

Având in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. MOL 58 din 15.09.2021, inițiat de primarul comunei; 
- referatul de aprobare nr. CL/295 din 15.09.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea desemnării reprezentanților Consiliului local al comunei  
Gioseni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale comuna Gioseni, județul Bacău pentru anul școlar 
2021-2022 ;   

- raportul de specialitate nr. CL/296 din 15.09.2021 al secretarului general al comunei , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  

- avizul consultativ nr. 300/301/302/21.09.2021 al comisiilor de specialitate a Consiliului local Gioseni ; 
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 297 din 15.09.2021; 
În baza prevederilor :  

 - art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011 a educației nationale  , cu modificările și completările 
ulterioare ; art.4 și art.5 din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare  a consiliilor de administratie din unitătile de invățământ 
preuniversitar;  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată  ;  
 Luând în considerare:  

-  adresa nr.2001  din 14.09.2021 a Școlii Gimnaziale  ” Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău;  
  În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art. 139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.a), 
art.197 alin.(1),(2),(4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
  

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului  Calara Alexandru – viceprimarul  comunei Gioseni  și a 
domnului  Jugaru Marian – Florin – consilier local , ca reprezentanți ai  Consiliului local al comunei Gioseni , în 
Consiliul de Administrație a Școlii  Gimnaziale  ”Ion Strat ” comuna Gioseni , județul Bacău pentru  anul școlar 
2021 - 2022. 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către persoanele desemnate  la art.1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării și poate fi atacată de către cei interesati la 
instanța de contencios administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judetului Bacău , 
primarului comunei, Școlii Scolii Gimnaziale  ”Ion Strat ” comuna Gioseni ,  persoanelor desemnate  la art.1, 
precum si spre cunostinta publica , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile 
autorității deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro. 

 
Președinte de ședință        Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
Consilier,        Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                Cristina Sandu 
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