
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL         LOCAL  AL COMUNEI    LIVEZI  

                                                                       H O T A R A R E  

                                                                 Nr. 09  din 31. IANUARIE. 2017  

Privind   desemnarea celui  de-al  doilea    reprezentant  al  Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau  în 
Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi 

            Consiliul Local al comunei Livezi, întrunit în şedinţa ordinară  la data  de  31. IANUARIE .2017 ; 

            Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi nr.1916   din  13.12. 2016,înregistrată sub nr.7683   
din 13.12 .2016, prin care se solicită  sa  comunicam   al doilea  reprezentant al Consiliului Local Livezi în 
Consiliul de administraţie al acesteia; 

 În conformitate cu prevederile art. 96 alin.(1) şi(2) lit.a din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.5, alin.(2), lit.a din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare 
a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014 cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit.d şi alin.(6), ale art.45 
alin.(1) şi (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

              Avand in vedere Hotararea  nr. 40  din  29.11.2016  a Consiliului  local  al comunei Livezi  privind 
„desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau  în Consiliul de administratie al 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi „ ; 

 Luând în considerare expunerea de motive a primarului Comunei Livezi nr.384  din  20.01.2017 , raportul 
compartimentului stare civilă- arhivă-juridic nr. 385  din   20.01.2017, precum şi rapoartele comisiiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Livezi; 

 Văzând rezultatul votului secret cu privire la persoana ce urmează a fi desemnată in calitatea  de cel de-al 
doilea  reprezentant al Consiliului Local Livezi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi; 

              In temeiul   art. 36   alin .(1)  , lit. “a,” ,   alin.(6) , lit. “ a” , pct.(8)  ,     art. 45   alin (1), alin.(5)    ,  art. 48   
alin.(2)   precum si    art.115, alin.  (1),   lit. «  b »     din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 
04.2001 , modificata  si completata .  

                                                            H O T A R A S T E : 

 ART.1  D-nul AANEI   IONEL  , consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Livezi,  judetul 
Bacau ,se desemnează în calitate  de  cel de -al   doilea reprezentant al Consiliului  Local  al comunei Livezi , 
judetul Bacau   ,  în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi. 

 ART.2  Prezenta hotărâre  se comunică Primarului Comunei Livezi, persoanei nominalizate la art.1, Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 Livezi, Institutiei Prefectului ,  judeţul  Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile 
legii. 

         PRESEDINTE  DE  SEDINTA  

        CONSILIER            SECRETAR 

        COACĂ VASILE -GABI                                                             NEICA  EUSEBIU  

Hotararea  a fost  adoptata   prin vot  secret , cu cvorumul  necesar   , majoritate   de voturi ,   13 consilieri  prezenti  
din 15   alesi  si validati    ,   9     voturi pentru. 


