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Hotararea nr . .. Y.6 ..... 
din data de 30.09.2022 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Urechesti în cadrul 
Consiliului de Administraţie din cadrul Şcolii Gimnaziale Urechesti, Judetul Bacau 

Consiliul Local al Comunei Urechesti, Judetul Bacau, întrunit in sedinta ordinara, 
Având în vedere: 

• proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Urechesti, 
• Adresa nr. 731/07.09.2022, din partea Scolii Gimnaziale Urechesti, înregistrată la Primăria 

Comunei Urechesti sub nr. 5537/12.09.2022; 
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înaintat de primarul Comunei Urecheşti, în 

calitatea sa de iniţiator, 
• Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul asistenţă socială, autoritate tutelară şi 
Protecţie copil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urechesti; 

Potrivit prevederilor: 
• art. 96 alin.(2) litera a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• art. 1, art. 4 alin. (1) lit. a), art.5 alin. (1) lit. a) şi art.7 alin. (1) lit. b) din Ordinul Ministrului 
educaţiei naţionale nr. 5154/2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (I) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE: 

Art.I. Se desemneaza doamna Dragu Luminiţa - consilier local in cadrul Consiliului 
Local al Comunei Urechesti judetul Bacau, ca reprezentant in cadrul Consiliului de 
Administratie al Scolii Gimnaiziale Urechesti. 

Art.2. Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre persoana 
nominalizata la Art. I. 

Art.3. Prezenta Hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau -
Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Legii 554/2004 
privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se 
procedura prealabila. 

Art.4. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile 
legii si se comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti, persoanei nominalizate la Art. 1, 
Consiliului Local al Comunei Urechesti, Scolii Gimnaziale Urechesti, Primarului Comunei 
Urechesti si Institutiei Prefectulului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii. 

Presedinte des Secretar General 
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