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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

 COMUNA PUIEŞTI  
CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul 
de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 

 
Consiliul local al comunei Puieşti  , judeţul Buzău , având în vedere :  

 
 Adresa nr.488/26.08.2021 a Școlii Gimnaziale Puiești și înregistrată la 

Primăria comunei Puiești la nr.5274/27.08.2021 prin care solicită 
desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Puiești în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul școlar 2021-2022 

 referatul de inițiere al primarului comunei Puieşti înregistrat la 
nr.____/2021  ; 

 raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr._____/2021; 
 raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia de 

specialitate a Consiliului Local Puieşti  anexat la Hotărâre 
 prevederile art. 96, alin. (2) , lit.”b” din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare   
 prevederile art.4 alin.(1) lit. ”b” din Ordinul MEN nr.4619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

 cu respectarea prevederilor din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 În temeiul art. 129 alin. (2) , lit. ”d” ,alin. (7) lit. „a”, și art. 139 alin. (1) 
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Puiești în Consiliul 
de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești doamna consilier local 
Jugănaru Corina și doamna consilier local Trifan Liliana. 

Art.2.Persoanele desemnate la art.1 vor participa la lucrările Consiliului de 
Administrație și își vor exercita atribuțiile care derivă din această calitate 
conform prevederilor legale în vigoare. 
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Art.3.Cu data prezentei prevederile H.C.L. Puiești nr.40/17.12.2020 își 
încetează aplicabilitatea. 

 Art.4.Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică prevederile 
prezentei hotărâri și va comunica Instituției Prefectului-județul Buzău , 
Primarului comunei, persoanelor și instituțiilor interesate și o va publica 
pe site-ul oficial la adresa www.primariapuiesti-bz.ro  . 

 
 
 
 
Iniațiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei,  
                Vali Voicu    
          
 
 
 
 
 
 
 

Nr.35 PUIEȘTI-BUZĂU ,  15.09.2021 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  din data de 
______ cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu un număr de - voturi ”pentru” , -  ”abțineri”  și - voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în 
funcție și - consilieri prezenți la ședință. 
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