
  

  

  

  
  

  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOOMMUUNNAA   AADD UUNNAAŢŢ II   
CCC OOO NNN SSS III LLL III UUU LLL    LLL OOO CCC AAA LLL    

 
HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   

  
privind   desemnarea  reprezentantului  Consiliului  Local  al  comunei  Adunați  în  Consiliul  de Administrație  al  

Școlii Gimnaziale ,, Radu si Severa Novian” din comuna  Adunați , județul  Prahova 
 

         Consiliul Local al comunei Adunați, județul Prahova, întrunit astăzi 03.12.2020 în ședință ordinară; 
Având în vedere: 

         - referatul de aprobare al Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al comunei Adunaţi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi,  judeţul Prahova. 
        - adresa Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian nr.518/16.10.2020 înregistrată la sediul Primăriei 
comunei Adunaţi sub nr. 4391 din 16/10.2020; 
        - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
        - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii din cadrul Consiliului Local al comunei Adunați; 

      - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 
       - avizul favorabil al  Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism din 
cadrul Consiliului Local al comunei Adunați; 
      În baza prevederilor :  
      - art.129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu  
modificările și completările ulterioare; 

      - art.96 alin.(2) lit.a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

      - art.4 alin.(1) lit.a) şi art.(5) alin.1), art.(7) alin.(1) lit.b) din Ordinul Administraţie Publică nr.4619/2014 
privind aprobarea Metodologiei – cadru  de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 
      În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 
           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre:  
 



      Art.1.  Se desemnează d-nul Dogaru Alexandru - Marian, consilier local, în calitate de  reprezentant  al 
Consiliului Local Adunați în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ’’Radu şi Severa Novian’’ din 
comuna Adunaţi, judeţul Prahova. 
     Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Adunați și 
consilierul local desemnat. 
     Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 

                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 

                     -   D-ului Dogaru Alexandru - Marian, consilier local; 
                     -   Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi,  judeţul Prahova; 
        
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 

 
ADUNAŢI,  03.12.2020 
NR.43 
 
Nr. consilieri în  
funcţie 

Nr. consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi abțineri 

         11       11   6        5      0 
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