
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  CONSTANŢA 

COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

Privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Adamclisi , 
judetul Constanta  in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ 

Adamclisi, judetul Constanta 

  

Consiliul  Local  al  comunei   Adamclisi , judeţul  Constanţa  întrunit  în  şedinţă  
extraordinară , legal constituita  din data de  31  octombrie 2012; 

Având  în  vedere: 

- Solicitarea   inregistrata sub nr. 3716 / 01.10.2012  formulata de doamna Crisan 
Valentina, director al Liceului tehnologic  ,, Jean Dinu’’ Adamclisi  prin care solicita 
nominalizarea unei  persoane din cadrul Consiliului Local Adamclisi  care sa faca parte 
din Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi; conform 
OMECTS nr. 5619 / 11.11.2010; 

- referatul secretarului comunei Adamclisi prin care se propune  desemnarea unui 
reprezentant din cadrul Consiliului Local Adamclisi  pentru a face parte din Consiliul de 
Administratie al Liceului  tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi; 

- expunerea  de  motive  prezentata de primarul comunei Adamclisi, domnul Burcea 
Anton Tudorel din care reiese necesitatea adoptarii unei hotarari  privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta in 
Consiliul de Administratie al Liceului  tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi; 

- avizul  comisiei de specialitate nr. 2: invatamant, sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social - culturale; 

- avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 



Avand  in  vedere  prevederile  Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, Legii nr. 84/1995 republicata ,modificata si 
completata prin Legea nr. 354/2004, Legea 128/1997 cu modificarile si completarile 
ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar aprobat prin  OMEdC NR. 4925/08.09.2005,modificat si completat prin 
OMECTS nr. 4714/2010; 

Luand  act  de  prevederile  art. 96, alin. (2) , litera b)  din Legea educatiei 
nationale nr. 1 / 2011 , cu modificarile si completarile ulterioare;  

 In conformitate cu prevederile art. 36,alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1,  alin. 
(9) , art. 45, alin. (1) , art. 115, alin. (1), lit. b),   art. 117, lit. a) din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publică locală  republicata, cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare Consiliul Local al comunei Adamclisi ; 

,  
HOTARASTE: 

Art. 1  Desemnarea domnului / doamnei  PETRUT MARIANA  ca reprezentant al 

Consiliului Local al comunei Adamclisi pentru a face parte din Consiliul de Administratie 

al Liceului  tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi, judetul Constanta,  institutie publica cu 

personalitate juridica. 

Art. 2  Consilierul prevazut la art. 1 va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei hotarari. 

Art. 3. Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre institutiilor si persoanelor 

interesate pentru ducerea ei la indeplinire,  Institutiei Prefectului  Judeţului  Constanţa  

pentru  control  şi  verificarea  legalităţii  şi  o  va  afişa  în  locuri  publice  pentru  a  fi  

cunoscută  de  cetăţeni . 

 Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  un  număr  de  7   voturi  din   cei  11     
consilieri  prezenţi  din totalul  de  11  consilieri  în  funcţie . 

NR.   17   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ  CONTRASEMNAT 

DATA   31.10.2012                       CONSILIER                     SECRETAR 

                                                    PETRUT MARIANA                                      SIBEL SERIF 

 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta  in Consiliul de Administratie  al Liceului Tehnologic ,, 

Jean Dinu’’ Adamclisi, judetul Constanta  
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul Constanta 
propune prin acest proiect  desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local al comunei 
Adamclisi, judetul Constanta in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Jean Dinu’’ 
Adamclisi, judetul Constanta. 
 Avand in vedere: 
- Solicitarea  inregistrata   sub nr. 3716 / 01.10.2012  formulata de doamna  Crisan  Valentina, 
director al Liceului  tehnologic  ,, Jean Dinu’’ Adamclisi  prin care solicita  nominalizarea  unei  
persoane din cadrul  Consiliului Local Adamclisi care sa  faca parte din Consiliul de 
Administratie  al Liceului  Tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi  conform OMECTS nr. 5619 / 
11.11.2010; 
- Referatul  secretarului  comunei  Adamclisi  prin care se propune  desemnarea  unui   
reprezentant din cadrul  Consiliului Local Adamclisi  pentru  a face parte din Consiliul de 
Administratie al Liceului  tehnologic ,, Jean Dinu’’ Adamclisi; 
-  Prevederile   Legii nr. 52 / 2003  privind  transparent  decizionala   in administratia  publica, 
Legii nr. 84/1995 republicata ,modificata  si  completata  prin  Legea nr. 354/2004, Legea 
128/1997 cu modificarile  si  completarile   ulterioare, Regulamentul  de organizare  si  
functionare a unitatilor de invatamant  preuniversitar  aprobat  prin  OMECTS  NR. 4925 / 
08.09.2005,modificat si  completat  prin   OMECTS nr. 4714/2010; 
 -  Sustin ca fiind importanta si necesara  analizarea  si  aprobarea de catre Consiliul Local 
ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  DESEMNAREA   UNUI   REPREZENTANT AL 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA IN CONSILIUL DE 
ADMINISTRATIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC ,, JEAN DINU’’ ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA; 
- In  conformitate cu prevederile art. 36,alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1,  alin. (9) , art. 45, 
alin. (1) , art. 115, alin. (1), lit. b),   art. 117, lit. a) din  Legea nr. 215/2001, privind  
administratia  public  locală   republicata, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare. 
- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv privind 
DESEMNAREA   UNUI   REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC ,, JEAN 
DINU’’ ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA; 
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