
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 31 

pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în  

Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 28 aprilie 2017; 

Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 3313/2017 a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” prin care se solicită desemnarea a doi 

consilieri locali pentru a face parte din Consiliului de administraţie al liceului;  

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei, înregistrat sub nr. 3164/RG/2017 ;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub  nr. 3227/RG/2017, al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al 

Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 3168/RG/2017; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 4, alin. (1), lit. d) din Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 96, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ARTICOL UNIC 

 

(1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de 

Administraţie al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” consilierii locali Botezatu Georgel și Botezatu 

Neculai.  

(2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor nominalizate în cuprinsul ei, 

Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii. 

 (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 43/29.07.2016 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni în Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” se abrogă.   

   

                                  Data astăzi 28 aprilie 2017. 

                          

 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                       Consilier local,   

 

                                BOTEZATU GEORGEL                                                                                     

                                                                                                                                                                         Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         Secretar comună 

  

                                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin  

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, la ședință participând 14 dintre cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.  


