
R O M Â N I A 

JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BLEJESTI 

  H O T Ă R Â R E  

 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Blejesti în 

Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr 1 Blejesti  

 

 

Consiliul Local al Comunei Blejesti, judeţul Teleorman,avand in vedere : 

- solicitarea nr. 1861/29.12. 2020 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti , 

inregistrata la Primaria Blejesti sub nr. 637 din 29  ianuarie 2021, cu privire la 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Blejesti  în 

Consiliul de Administraţie al şcolii, 

- prevederile OMEN nr. 3160/2017 privind modificarea și 

completarea Metodologiei - Cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului 

nr.4619 din 22 septembrie 2014 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

-prevederile art.96 alin.(1) alin.(2) lit. c) din Legea nr.1/2000 – a Educatiei 

nationale , cu modificari si completari ; 

- prevederile articolului 129 alin. (1) alin.(2) lit.d) , alin. (7) litera (a), din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificari si completari 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARESTE : 
Art.1.  Se desemneaza dl Spinu Viorel , din partea Consiliului Local 

Blejesti , sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 

Blejesti ,  in anul scolar 2020 – 2021. 

Art.2. Secretarul general al comunei Blejesti, va comunica prezentul  act 

administrativ Instituitie Prefectului judet  Teleorman , Serviciului pentru 

verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ ,Primarului comunei 

Blejesti si Scolii Gimnaziale nr. 1 Blejesti si va fi facut public prin afisare . 

 
               Președinte ședință,                                                                   Contrasemnează, 

                  Spinu Viorel                                                                          Secretar general 

                                                                                                              Adriana Burcea  
 

 

 

 

 

Blejesti  

Nr.15 _/18.02.2021 

Adoptata azi  18.02.2021 cu un numar de 13voturi PENTRU, -voturi IMPOTRIVA, - ABTINERI din totalul de 

13 consilieri in functie , din care prezenti 13  



 

  
 


