
COMUNA CRETENI
JUDETUL vAr,cn,q.
CONSILIUL LOCAL

HOTARART,A NR. 40
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Creteni in Consiliul de

administratie al unitatii de invatamant preuniversitar-Scoala Gimnaziala Creteni
comuna Creteni.

Consiliul Local Creteni , judetul Vdlcea, intrunit in sedinta ordinara din data de
31.08-202I la care participd un ff. de 10 consilieri din totalul de 11 c6ti sunt in functie;

\ry?ld c4 prin Hotararea nr 251 2021 domnul consilier Cosma Costel a fost ales presedinte
de sedinta;

Avand in vedre raportul de specialitate din cadrul aparatului despecialitate al primarului
,proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Creteni , raportul de specialitate din cadrul
aparatului primarului privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Creteni in
Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar-Sco ala Gimnaziala comuna
Creteni.

Av6nd in vedere raportul de avizarc al Comisiei pentru pentru invatamant, culte, sanatate,
cultura,protectie sociala, activitati sportive si de agrement..

Yazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul
genpral al comunei Creteni nr.

In conformitate cu prevederile art.4. alin.l lit a, art.7 alin.l lit.b OMEN nr. 4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; .i

In baza art 139, alin.l si art.196 alin.1 lit.a din OUG nt 5712019 privind Codul
administrativ, cu un nurrE de 9 voturi '!entnt', 1 abtinere adop6urmatoarea :

HOT.A.RARE:

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier local Zugravu Mihail Catalin ca reprezentant al
Consiliului local Creteni in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant
preuniversitar-Scoala Gimnaziala comuna Creteni , judetul Valcea, pentru anul scolar 2020-
20?r.

Art.2Prczentahotarare va fi comunicata primarului,Institututiei Prefectului-judetul
Vdlcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate, Scolii Gimnaziale comuna Creteni ,
judetul Valcea$ va fi adu$ la cunostinta publica prin afryrea acesteia la sediul Consiliului
Local Creteni $ pe site-ul pri.

Presedinte de sedinta
Cosma Costel 
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Contrasemneaza
Secretar general

Stuparu Nicolae,f.lexandru


