
privind desemnarea reprezentanhilor  Consiliului Local al oraului Comàne$i In 
Consiliile de administra;ie ale unititilor de Inva$àmãnt din oraul ComAnefli 

Consiliul Local al oraului Comànefli, judetul  Bacãu, Intrunit In sedinta 
ordinarà din data de 29.08.2017; 

Având in vedere: 
- Referatul nr. 34583 din 17.08.2017 al Oficiului juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraului Comaneti privind desemnarea in Consiliile de 
administra;ie ale unitatilor de Invä;amânt din oraul ComAneti a unor reprezentani ai 
Consiliului local al oraului Comanqti. 

- Expunerea de motive a Primarului oraului Comàneti; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

In conformitate cu: 
- Art. 96 aIm. (1), (2) §i (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educahiei nationale,  cu 

modificàrile §i completàrile ulterioare; 
- OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor màsuri In domeniul educahiei, 

cercetarii $iiiflifice i pentru modificarea unor acte normative. 
- Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare i 

functionare a consiliului de administratie din unitatile de InvAtãmãnt preuniversitar. 
- Ordin nr. 3160/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru 

de organizare si functionare  a consiliului de administraçie din unitátile de 
Invatamânt preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educa;iei naçionale nr. 
4.619/2014. 

In temeiul art.36 aIIm. 2 lit, a fl lit. d, aIm. 6 lit, a pct. 1, art. 48 aIIm (2) i 
art. 115 aIim (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia  publicá localä, 
republicatà, cu modificArile $ completàrile ulterioare, adoptà urmàtoarea 

L'l'iL'.7. 
Art.1 Se aprobä desemnarea reprezentanilor Consiliului Local al orau1ui 

Comãne$i in Consiliile de AdministraUei ale unitätilor de InvàtAmânt din orauI 
ComAnefli, astfel: 

coala gimnaziali "Costachi S. Ciocan" Comàne$i 

- domnul Dane Irinel 
- donmul Alboaie Simion; 

coala gimnazialá "Liviu Rebreanu "Cominefli 

- donmul Cosma Florin 
- domnul Lazär Costica 



coa1a gimnaziaiá "Ciprian Porumbescu" Comine$i 
- doamna Albu Liliana 
- doamna Bala Monica 

Cotegiul Tehnic "Dimitrie Ghika " Comineti 

- doninul Sopartoc  Teofil Cristinel 
- doamna Sisca Laura 

Art.2 Prezenta hotarâre se va comunica Institu;iei Prefectului judeçului Back, 
Primarului Oraului Comàne$i, Unitá;ilor de Invätämânt din orau1 Comane$i, 
reprezentantilor Consiliului local Comãnefli desemnati  In Consiliile de administratiei 
a unitA;ilor de Invàtàmant pentru ducere la Indeplinire. 

Preedinte de 
Consilier to 

Laura Maria 
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Din 29.08.2017 


