ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

H O T Ă R Â R E A NR. 86
privind desemnarea de către Consiliul Local Poarta Albă a doi reprezentanŃi
care să facă parte din Consiliul de AdministraŃie al Colegiului Agricol Poarta
Albă, respectiv al Şcolii Gimnaziale nr.1, Poarta Albă,
în anul şcolar 2014-2015

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa ordinară din data de
22.09.2014;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile,
Raportul Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul
de legalitate al secretarului comune.
În conformitate cu prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 – legea educaŃiei
naŃionale.
În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemnează domnul RAICIU VASILE - reprezentant
din partea
Consiliului Local Poarta Albă, ca membru în Consiliul de AdministraŃie al Colegiului
Agricol Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, în anul şcolar 2014-2015.
Art.2. Se desemnează doamna łIGMEANU FLORENTINA- reprezentant din partea
Consiliului Local Poarta Albă, ca membru în Consiliul de AdministraŃie al Şcolii
Gimnaziale nr.1 Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, în anul şcolar 2014-2015.
Art.3. Persoanele desemnate la art. 1 şi art. 2, vor fi înştiinŃate în timp util cu
privire la data şi locul desfăşurării şedinŃelor, de către conducătorii instituŃiilor de
învăŃământ : Colegiul Agricol Poarta Albă, respectiv Şcoala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă.
Art.4. Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului ConstanŃa în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Poarta Albă,
domnului Raiciu Vasile, doamnei łigmeanu Florentina, în vederea aducerii la îndeplinire
şi o va face publică prin afişare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 0 abŃineri, din totalul de 12 voturi exprimate.
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