
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

        

HOTARAREA NR.69                                                                                                                                           
privind desemnarea  reprezentanților Consiliului Local al comunei Crucea, județul 

Constanța în cadrul Consiliului de  Administrație al Liceului Tehnologic Crucea  

 

 Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa , întrunit în şedinţǎ extraordinară  

în data de 20.09.2016,  

              Având in vedere:  

- Adresa nr.128/16.09.2016 a Liceului Tehnologic Crucea; 

- Expunerea de motive a domnului Frigioi Gheorghe , Primarul Comunei Crucea, 

inregistrata sub nr.337/RS/16.09.2016; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Crucea , inregistrat la nr.341/RS/20.09.2016; 

- Prevederile art.96 alin. (1), alin.(2) din Legea nr 1/2011 actualizată - a educaţiei 

naţionale; 

- Prevederile art.4 alin. (1), lit.c din O.M.E.N. nr.4619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 

unitatile de invatamant preuniversitar; 

- Prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se desemnează domnul Lischievici Alexandru si domnul Dragan Dorel în 

calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Crucea , judeţul Constanţa  în cadrul 

Consiliului de  Administraţie al Liceului Tehnologic Crucea . 

 Art.2 Secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa  va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor desemnate , Liceului Tehnologic Crucea si Instituţiei Prefectului-Judeţul 

Constanţa. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ___ voturi pentru, 

___voturi impotriva  si ____ abtineri, din totalul de _____consilieri prezenti din cei 

____consilieri in functie .  

 

Crucea- 20.09.2016 

   

          Presedinte de sedinta                                                                 Contrasemneaza,       

              Marian LEU                                                                                    Secretar, 

                                                                                                               Reveicuta GURGU  
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                                                     Nr .  339 /RS/16 .09 .2016  
 
 

AVIZ DE LEGALITATE 

dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

 
Proiectul de hotarare privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al 
comunei Crucea , judeţul Constanţa în cadrul Consiliului de  Administraţie al 

Liceului Tehnologic Crucea 
 
 

Competenta : art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de adresa Liceului Tehnologic Crucea  
 
  Dreptul material - Prevederile art.96 alin. (1), alin.(2) din Legea nr 1/2011 
actualizată - a educaţiei naţionale; 

- Prevederile art.4 alin. (1), lit.c din O.M.E.N. nr.4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 

- Prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 

 Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali prezenti   - art.45  , alin 1, din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta   

din data de 20.09.2016. 

 

 

 
Data: 16.09.2016                                                                          SECRETAR UAT , 

                        
                                                                                            Reveicuta GURGU  



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

                                                                                                                     

 

 

 

Nr. 337/RS/16.09.2016 

        

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al comunei Crucea 

, judeţul Constanţa în cadrul Consiliului de  Administraţie al Liceului 

Tehnologic Crucea  

 

      

 

          Avem in vedere adresa nr.128/16.09.2016 a Liceului Tehnologic Crucea 

prin care se solicita desemnarea a doi reprezentanti ai  Consiliului Local al 

comunei Crucea  pentru a face parte din Consiliul de Administratie al scolii in 

anul scolar 2016-2017 in conformitate cu prevederile art.96 alin. (1), alin.(2) din 

Legea nr 1/2011 actualizată - a educaţiei naţionale si prevederile art.4 alin. (1), 

lit.c din O.M.E.N. nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar. 

            Tinand cont de prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a si art.117 

lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, va invit sa faceti propuneri in acest sens. 

 

 

 

 

 

                                        PRIMAR, 

 

                               Gheorghe FRIGIOI  


