
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tomşani 

în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, 
comuna Tomşani, judeţul Prahova, pentru anul şcolar 2020-2021 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 49 din 26.102020, iniţiat de Primarul comunei Tomşani, 
judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6985 din 26.10.2019, 
-Raportul de specialitate înr egistrat sub nr. 6986 din 26.10.2020, 
Adresa nr. 1033 din 07.09.2020 prin care Şcoala gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat 

Magula, comuna Tomşani solicită Consiliului local Tomşani să desemneze 3 reprezentanţi în 
Consiliul de administraţie al şcolii, 

În baza prevederilor art. 96 alin. (2) litera „c" din Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţioinale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi art. 4 alin. (1) litera „c" şi art. 5 alin. (1) litera „a" 
din Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţioinale şi Cercetării 
Ştiinţifice nr. 4619/20 l 4, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „a" şi art. 139 alin. (1) 
coroborat cu art. 5 litera „ee" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Desemnarea domnilor consilieri Ştefan George-Remus, Mandache Ionuţ şi 
Dumitru Viorel-Virgil în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul 
Prahova, în Consiliul de administraţie al instituţiei publice de învăţământ preuniversitar Şcoala 
gimnazială „Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magu la, comuna Tomşani,judeţul Prahova. 

ART. 2: Hotărârea va fi comunicată ilMJf.i1 r . • persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani. -� • 

Număr consilieri în funcţie 13 
Numi!r consilieri prezenţi 1 :S 
Voturi pentru --r3 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

E'�'�ŢEI, 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 
Tomsani, 

, 

Matei Violeta Iuliana 




