
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 

 
 
 

H O T Ă R Â  R E 
 privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului  Local al  

comunei  Vintilă  Vodă, ca membru în Consiliul de  Adminitraţie  al 

 Şcolii Gimnaziale ,,TACHE  şi ECATERINA  TOCILESCU ” VINTILĂ  VODĂ,  

pentru anul şcolar 2019 - 2020  

 

          Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară ; 

  Având  în vedere : 

 - referatul de aprobare al  primarului   comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 
înregistrat  sub nr.4876/23.09.2019; 

 -raportul  de specialitate al secretarului  general al comunei  Vintilă Vodă, 
judeţul Buzău, înregistrat   sub nr.4880/23.09.2019; 

 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  consiliului   
local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

 -adresa nr.466/10.09.2019 a Şcolii Gimnaziale ,,Tache şi Ecaterina 
Tocilescu”  Vintilă Vodă, prin care se  solicită desemnarea  unui  reprezentant  în 
Consiliul  de adminstratie  al  şcolii din partea Consiliului local Vintilă Vodă; 

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

 -prevederile art.87 şi  art.88 din Legea  nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile  art.3, art.4 alin.(1) lit.a), art.5 alin.(2) lit.a), coroborate cu 
prevederile art.7 alin.(1) lit.b), din Anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei  
Naţionale  nr.4619/2014  pentru  aprobarea Metodologiei-cadru de ornagizare şi 
funcţionare a  consiliului  de administraţie  din unităţile de învăţământ  

preuniversitar, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;  

 -prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborate cu alin.(7) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

          - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E ; 

Art.1. Se aprobă  desemnarea   doamnei  BORCĂU   LUMINIŢA , consilier 

local , reprezentant  al Consiliului  local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău,  

în Consiliul  de administraţie al Şcolii Gimnaziale ,, TACHE  şi  ECATERINA 

TOCILESCU”  Vintilă Vodă, constituit pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

Art.2. Începând  cu data  intrării  în vigoare  a  prezentei,  orice dispoziţie 

contrară îşi  încetează  aplicabilitatea. 

 

 



 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 

 Art.4. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă,  va  comunica  prezenta   

hotărâre Instituţiei  Prefectului  - Judeţul Buzău, instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

 

        NR. 39 

 

          Vintilă Vodă, 30 SEPTEMBRIE 2019  

 

           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează  

                                                                          Secretarul general al comunei, 

   

      Consilier, GEGEA MIHAI CIPRIAN                           LUNGU MIHAELA   

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
           Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău  în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , 
din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            


