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COMUNA	POȘTA	CÂLNĂU	CONSILIUL	LOCAL	

	
	

 Nr. 13/17.03.2021  

PROIECT DE HOTARARE 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău în  

Consiliul de Administratie și în Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul  
Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău 

 

Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău întrunit în sedința ordinară în data de 
26.03.2021; 

       Având în vedere  : 
- Referatul de aprobare nr. 39/17.03.202, al primarului comunei Poșta Câlnău ; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei nr .40/17.03.2021; 
- Avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Poșta Câlnău nr. 41/17.03.2021;    
- 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. 309/02.03.2021 înregistrată la  

Primăria Poșta Câlnău cu nr. 1458/03.03.2021,  prin care se solicită  Hotărârea Consiliului Local privind  
desemnarea reprezentanților   în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Constantin Ivănescu ” 
Poșta Câlnău. 

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 și în Comisiile cu caracter permanent, funcționale la nivelul Scolii Gimnaziale 
„Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, un număr de doi consilieri după cum urmează: 
                            1.     D-na/D-nul  consilier __________________________ 
                            2.    D-na/D-nul consilier  _________________________ 

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, 
Instituției Prefectului judetul  Buzău, Primarului comunei Poșta Câlnău, Scolii Gimnaziale „Constantin 
Ivănescu” Poșta Câlnău, Consilierilor desemnați și se aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare	pe	
S-teul instituției.	
																						POȘTA  CÂLNĂU 
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