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                                                              HOTARARE   Nr. 30 
                                                      ========================= 
privind  numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului 
Tehnologic com.Lopatari, jud.Buzau 
 
              Consiliul local Lopatari, judetul Buzau,intrunit in sedinta ordinara in data de 
11.12.2020; 
              Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare  inregistrat la nr. 5750 din  4.12.2020,prezentat de catre  
Primarul  comunei Lopatari,dl.Constantin Claudiu  prin care se propune  adoptarea unei 
hotarari privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic com.Lopatari, jud.Buzau; 
- Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 5751 din 4.12.2020; 
- Raportul comisiei de specialitate inregistrat la nr. 5802 din 9.12.2020; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
 - Solicitarea cu nr.987 din 6.10.2020a Liceului tehnologic Lopatari; 
 - Prevederile art.96 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1/2011 al educaţiei naţionale;  
- Prevederile art. I pct. 3 din Ordinul M.E.N. nr. 3160/2017 pentru modificarea și  

completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 
nr.4619/2014;  

- Prevederile art.4. alin.(1) lit. d) ale Ordinului Ministrului Educației Naționale  
nr.4619/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile art.129.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(7) lit.”a” pct.1 din Ordonanța de  
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

    In temeiul art. 139 alin (3), litera a) si art. 196 , alin (1) ,lit. a)din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 
HOTARASTE: 

             Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de  
administraţie al Liceului Tehnologic Lopatari, după cum urmează:  
              -  Zota Elena Mihaela   

 - Soimaru Maria 
 - Dumitrache Valerica 
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei 
Lopatari..       
          Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act  



administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
         - Instituţia Prefectului judeţului Buzau;  
         - Primarul comunei Lopatari;  
         - Liceul Tehnologic Lopatari; 
         - persoanelor desemnate la art.1.; 
         - site-ul Primariei Lopatari;  

 
 
    Lopatari, 11.12.2020         

 
                                                        

                 PRESEDINTE DE SEDINTĂ,      
                      Consilier local    
                Oancea Marian Gheorghe     
                                  
                                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                     Brătilă  Floarea 
 

 

Aceasta Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local comunei Lopatari în şedinţa din data de  11.12.2020 cu 
respectarea prevederilor art .139 alin.(1) (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu un nr. de 13 voturi pentru -abtineri si - voturi impotriva din numarul total de   13 consilieri in 
funcţie şi 13  prezenţi la şedinţa.  
 
 
 
 


