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D I S P O Z I T I E  

Privind  desemnarea reprezentantului Primarului comunei Adunaţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi, judeţul Prahova 

 

         Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

         Având în vedere: 

        - adresa Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi, judeţul Prahova 
nr.518/16.10.2020, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Primarului comunei Adunaţi în 
Consiliul de Administraţie al unității de învațământ; 

       -  referatul secretarului general al comunei Adunați înregistrat sub nr.4603 din 30.10.2020 prin care se 
solicită desemnarea unui reprezentant al Primarului comunei Adunaţi în Consiliul de Administraţie al unității 
de învațământ; 

         În baza prevederilor : 

          - art.96, alin.1 și alin.2, lit.a. din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

          - art.4 alin.1 lit.a din Ordinul Administraţie Publică nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, cu modificările și completarile ulterioare;   

         În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

                        PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziie  : 

        Art.1. Se desemnează ca reprezentant al primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi judeţul Prahova, d-nul Bădilă 
Cătălin Florentin, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Adunați pentru anul școlar 2020 -
2021. 

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează persoana nominalizată la art.1  
al prezentei dispoziții. 

       Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederile Legii conteciosului administrativ  
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

       Art.4. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare . 
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