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privind modificare HCL 117/17.0.2021 privind desemnarea reprezentanfilor Consilitdui 
Local al orasului Comiinefti in Consiliik de Administrafie i in Comisiile de Evaluare fi 

Asigurarea Caliteifii in unitiifile de inviifiimant din oraful Comiinefti. 

Consiliul Local al orasului Cominesti, judetul Back', intrunit in sedinta 
ordinarA din data de 22.10.2021; 

Avand in vedere: 
- Adresa nr. 44698/07.10.2021 a Colegiului Tehnic „Dimittie Ghika" ComAnesti pun care se 

solicita inlocuirea domnului consilier local Anastasiu Constantin in Consiliul de administratiei. 
Raport de specialitate nr. 45008 din 12.10. 2021 al Biroului juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Comanesti prin care se solicita inlocuirea domnului consilier local 
Anastasiu Constantin din Consiliul de administratiei al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghika Comanesti. 

Referat de aprobare nr. 45008 /b/ 12.10. 2021 al Primarului orasului ComAnesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

In conformitate Cu: 
- Art. 96 aim. (1), (2) si (5) din Legea nr. 1/2011 — Legea educatiei nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si 

pentru modificarea unor acte normative; 
- Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei — Cadru de organizare si finictionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invaTarnant preuniversitar; 
- Ordinul nr. 3160/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei cadru de organizare 

functionare a consiliului de administratie din unitatile de invdtamant preuniversitar, aprobata prin 
Ordinul rninisterului educatiei nationale nr. 4619/2014. 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), aim. (7) lit. a), art. 139 aim. (1) si al art. 196 aim. (1) 
lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta urmatoarea 

HorMARE 
Art.1 Consiliul Local al orasului Comanesti aprobA modificarea art 1 	anexa 1 din HCL 
117/17.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului ComAnesti in 
Consiliile de Administratie si in Comisiile de Evaluare si Asigurarea CalitAtii in unitatile de 
imvatamant din orasul Comanesti dupd cum urmeazd: 

- Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika" Cominesti — se numeste dornnul / doamna consilier 
local  ca membru in Consiliul de Administratie in locul domnului consilier 
local Anastasiu Constantin. 

Art.2 Cu data adoptArii prezentei hotArari celelalte precederi ale HCL 117/17.09.2021 privind 
deserrmarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Comdnesti in Consiliile de Administratie si in 
Comisiile de Evaluare i Asigurarea Calitatii in unitatile de imvdtdmant din orasul ComAnesti Oman in 
vigoare. 
Art.3 Prezenta hofarfire se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacäu, Primarului Orasului 

ComAnesti, Biroului Juridic, Colegiului Tehnic „ Dimitri Ghika" Conadnesti, pentru ducere la 
indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Initiator 	 Avizat pentru legalitate, 
Primar, 	 Secretarul General al orasului, 

ec. Viorel Miron 	 jurist Paniela ChirilA 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI- UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA  

StrCiobanus, nr.2, tel: 0234/374272, fax: 0234/374278 

Nr. 45008/12.10.2021 

Raport de specialitate 
privind modificare HCL 117/17.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Local al orasului Comiinesti in Consiliile de Administratie si in Comisiile de Evaluare 

Asigurarea Cantata in unit?" tile de imvatamant din orasul Condmesti. 

Avand in vedere: 

- Adresa nr. 44698/07.10.2021 a Colegiului Tehnic „ Dimitrie Ghika" ComAnesti prin care 
se solicita inlocuirea domnului consilier local Anastasiu Constantin din Consiliul de 
administratiei; 
- prevederilor art. 18 i 19 din Ordinul m-.5447 din 31 august 2020 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare si functionbare a unitatilor de invatamAnt preuniversitar 
din consiliile de administrafie ale uniteililor de invateimant de stat, fac parte si reprezentanti 
ai consiliului local. 

Avand in vedere Ca prin HCL 117/17.09.2021 privind desemnarea reprezentanrilor 
Consiliului Local al orasului Comanesti in Consiliile de Administralie si in Comisiile de 
Evaluare i Asigurarea Galitálii in uniteigle de imvaleimeint din orasul Comanesti, la Colegiul 
Tehnic „Dimitri Ghika" Conianesti era desemnat dornnul consilier local Anastasiu 
Constantin, care in prezent este cadru didactic titular — educatie muzicala la aceasta unitate 
de invkamant, propunem inlocuirea acestuia cu un consilier local din actualul legislativ. 

Oficiul Juridic, 
Con silier juridic David Raluca 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI- UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA  

Str.Ciobilnus, nr.2, tel: 0234/374272, fax: 0234/3 742 78 

Nr. 45008/b/12.10.2021 

Referat de aprobare 

Avand in vedere: 

- Adresa nr. 44698/07.10.2021 a Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika" Comane§ti prin 
care se solicitti inlocuirea domnului consilier local Anastasiu Constantin in Consiliul de 
administratiei; 

- Raportul de specialitate nr. 45008 din 12.10. 2021 al Biroului juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orgului Comane§ti prin care se solicita inlocuirea 
dornnului consilier local Anastasiu Constantin din Consiliul de administratiei al Colegiului 
Tehnic Dimitrie Ghika Comanqti; 

Avand in vedere c prin HCL 117/17.09.2021 privind desemnarea reprezentanlilor 
Consiliului Local al orasului Comlinesti in Consiliile de Administratie si in Comisiile de 
Evaluare i Asigurarea Calitáf ii in uniteitile de imvell /Imam' din orayul Come-mesa, la Colegiul 
Tehnic „Dimitrie Ghika" Comanqti era desemnat domnul consilier local Anastasiu 
Constantin, care in prezent este cadru didactic titular — educatie muzicala la aceasta unitate 
de invatamant, propunem inlocuirea acestuia cu un consilier local din actualul legislativ. 

PRIMAR, 
Ec Viorel Miron 



MINISTERUL EDUCATIEI 
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU 

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA" COMANESTI 
Str, Liceului nr. 1 tel ./fax. 0234 374621 
e-mail: dghika comanestiPyalioo,com  

bttp://www,liceucomanesti.ro  

Nr. 3074 / 4 octombrie 2021 

PRIMARIA ORAWLUI COMANESTI 
CONSILIUL LOCAL COMANESTI 

Conducerea Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika" Comanesti va face cunoscut faptul ca 
domnul Anastasiu Constantin este cadru didactic titular pe 0,5 norma Educatie muzicala 
conform legislatie in vigoare vä rugam sa desemnap un alt reprezentant al consiliului local 
Comanesti in Consiliul de administratie al unitatii sus mentionate. 

::MIHAELA 


