
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
                                                            HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în  

Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău 

în anul școlar 2021-2022 

 

Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău întrunit în sedința extraordinara  în data de 

29.09.2021; 

       Având în vedere  : 

- Referatul de aprobare nr.122/24.09.2021, al primarului comunei Poșta Câlnău ; 

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei nr .123/24.09.2021; 

- Avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Poșta Câlnău nr. 124/24.09.2021;    

- Prevederile alt.4, alin.(l) , lit.(a) și art. 7, alin. (l) lit.(b) din  OMEN  nr.4619/2014 privind Metodologia 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat, OMECT nr. 1400/2007 și art. 11 din Legea nr.87/2006 ; 

- Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Adresa  Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, nr. 2105/07.09.2021 înregistrată la  

Primăria Poșta Câlnău cu nr. 6189/07.09.2021,  prin care se solicită  Hotărârea Consiliului Local privind  

desemnarea reprezentanților   în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” 

Poșta Câlnău pentru anul școlar 2021-2022. 

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin.2,lit.d si alin.7,lit.a,art.139,alin.1,art.196.alin.1,lit.a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                                     

                                                                    HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se desemnează  în calitate de reprezentanți  ai Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în  

Consiliul de Administrație al  Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, pentru anul școlar 

2021-2022,  un număr de doi consilieri după cum urmează:                            

                            1       D-nul  consilier Stan Victoraș Florin 

                            2.          D-na  consilier  Poștovei Maria 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Poșta Câlnău, 

conducerea  Școlii   Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău și consilierii desemnați; 

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, în termenul legal, 

Institutiei Prefectului județul  Buzău, Primarului comunei Poșta Câlnău, Scolii Gimnaziale „Constantin 

Ivănescu” Poșta Câlnău, Consilierilor desemnați și se aduce la cunostință publica prin afisare și publicare pe 
S-teul institutiei. 
      POȘTA CÂLNĂU 

       Nr.36 /29.09.2021 

                                        PRESEDINTE DE SEDINTA,  

                                                  CONSILIER,  

                                                   ALEXANDRU VERONICA          
                                                                                                   CONTRASEMNEAZA,  

                                                                                          SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T ,  

                                                                                                              ENACHE ANA   

 

Prezenta   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința ordinară 

din data de 29.09. 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu un număr de 10  voturi „pentru”,  5  „abţineri” si    0_ voturi “împotriva”, din numărul 

total de 15 consilieri în funcţie și    15 consilieri prezenţi la şedinţă . 


