ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSCANI
JUDEŢUL IAŞI
Comuna Roscani, Judeţul Iaşi, ROMÂNIA;
Tel./Fax: (004) 0232 – 25.70.58; Tel. / Fax : (004) 0232 – 29.00.60;
COD FISCAL 16511583; E-mail: primaria_roscani@yahoo.ro ,

HOTARARE
privind desemnarea unui consilier local din cadrul C.L. Roscani pentru constituirea Consiliului
de Administratie, in anul scolar 2016-2017 la Scoala Gimnaziala Radeni, comuna Roscani, jud. Iasi;

Consiliul Local al comunei Roscani , intrunit in sedinta ordinara , astazi 29.09.2016 ;

Având in vedere :
Adresa Scolii Gimnaziale Radeni nr. 56/14.09.2016 prin care solicita desemnarea a doua
persoane pentru constituirea Consiliului de Administratie in anul scolar 2016-2017, un reprezentant
din partea Primariei si un reprezentant al Consiliului Local Roscani, jud. Iasi.
Expunerea de motive initiata de primarul comunei Roscani, jud. Iasi cu nr.290/14.09.2016 in
care propune desemnarea unui consilier local din cadrul C.L. Roscani pentru constituirea Consiliului
de Administratie, in anul scolar 2016-2017 la Scoala Gimnaziala Radeni, comuna Roscani, jud. Iasi;
Prevederile Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala, conform carora :
- unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt conduse de consiliile de
administratie, de directori si de directori adjuncti, dupa caz.
-In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile de administratie si directorii conlucreaza cu
consiliul profesoral, cu comitetul de parinti si cu autoritatile administratiei publice locale.
Prevederile art. 36 al.2 lit. d si 36 al.6 ,lit. a pct. 1 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala , republicata , modificata si completata;
In temeiul :
Art. 45, alin.6, și art. 115, alin.1, lit.b. din Legea 215/2001 privind administrația public locală.

HOTARASTE:
Art.1. Se desemneaza ca reprezentant din partea Consiliului Local Roscani in consiliul de
administratie al Scolii Gimnaziale Radeni, domnul consilier local :
- Surugiu Mihai , avand CNP. 1650912221174, legitimat cu C.I., seria MX, nr. 738499,
eliberat de SCLEP Iasi la data de 15.04.2008.
Art.2. Primarul comunei Roscani, prin aparatul de specialitate, raspunde de aducerea la
indeplinire in conditiile legii a celor prevazute in prezenta hotarare;
Art.3. Secretarul comunei Roscani, va face cunoscut public prin afisarea prevederilor
prezentei hotarari, un exemplar il va inainta, persoanei nominalizate la art.1, Scolii Gimnaziale
Radeni, primarului si un exemplar il va comunica Prefectului Iasi - Serviciul controlul legalitatii
actelor si contencios administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier:

Dl. Andronic Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,
Petcu Mihaela

Nr. 22 adoptată în şedinţa din data de 29.09.2016, Cu un număr de 11 voturi pentru, 0 impotriva, 0
abtineri din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

