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                                            HOTĂRÂREA  NR. 77 

 

cu privire la desemnarea  a doi reprezentanti din partea Consiliului Local al  

comunei Frâncesti în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Frâncesti, 

pentru anul scolar 2022-2023 

  

 

   Consiliul local al comunei Frâncesti, întrunit în şedinţă extraordinară, 

publică, în data de 30  septembrie 2022, la care participă un număr de 15  consilieri 

din totalul de 15 consilieri în funcţie; 

     Vazând   că  prin HCL nr. 62/2022, domnul   consilier  Vlădescu Ion,  este ales 

preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de trei luni respectiv, august, septembrie, 

octombrie  2022 ; 

   Luând în dezbatere: 

        - Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare  înregistrat la nr. 9246 din 

14.09.2022  cu privire la desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului 

Local al  comunei  Frâncesti în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Frâncesti, pentru anul scolar 2022- 2023;  

         -adresa nr. 1536  din 14.09.2022,  formulată de catre  reprezentantii Scolii 

Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti,  prin care  solicită desemnarea a doi  

reprezentanti din partea Consiliului Local al  comunei Frâncesti  în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti, județul Vâlcea 

inregistrată sub numarul  9179 / 13.09.2022;        

          - raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Frâncesti, sub nr. 9241 din 14.09.2022  prezentat de reprezentantii 

compartimentului de asistenta socială din cadrul aparatului de specialitate din 

cadrul Primăriei Comunei  Frâncesti ;  

        -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  10193 din  30.09.2022, 

prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

         - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii,  

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  10193 

din 30.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;           



 - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  10193 

din 30.09.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

       - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 10201 din 

30.09.2022, 

        Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala în administraţia publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare, proces verbal nr. 9244 din 14.09.2022   ;  

         În conformitate cu:  

  - prevederile art. 96 alin. 2) lit. b), din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu 

modificările şi completările ulterioare ,  

  - prevederile art.4 alin. (1) lit. a),  art. 5 alin. 2) lit. b) şi art. 7 alin. 1) lit. b), din 

Ordinul nr. 5154 /2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 

     - prevederile   art. 110 alin.1, art.129 alin.1) alin129 alin 14) din OUG  nr. 

57/2019, Codul Adminitrativ; 

         În temeiul prevederilor art. 139 coroborat  cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile, Consiliul 

local Frâncesti, cu un numar de 15 voturi ,, pentru,, adopta prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E  

 

      Art.1. Se aprobă  desemnarea domnilor  consilieri Băluică  Ion Cătălin si 

Scrociob Vasile  Daniel ,reprezentanti din partea Consiliului Local al  comunei 

Frâncesti, în Consiliul de  Administraţie al Şcolii Gimnaziale  Frâncesti, Comuna 

Frâncesti, Județul Vâlcea. 

     Art.2.Prezenta hotarare pe aplica pentru anul scolar 2022- 2023. 

     Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnii consilieri 

consilieri Băluică  Ion Cătălin si Scrociob Vasile  Daniel . 

      Art. 4. Prezenta hotărâre  se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul 

institutiei si publicare in site ,pagina Monitorul oficil Local, si se va  comunica,  

prin intermediul secretarului comunei: 

- domnilor consilieri Băluică  Ion Cătălin si Scrociob Vasile  Daniel, 

- Şcolii Gimnaziale Frâncesti, 

- Primarului comunei Frâncesti, 

- Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea   
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