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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 51 din 30 sep 2011 
 

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de 
administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi  

 

 

analizând prevederile art. 96 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 1/2011, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile  art. 33 
din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. _____________;   

c) raportul Comisiilor de specialitate EDUX şi JUREX ale Consiliului local, 
 
        analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) combinat cu alin. (6) 

lit. a) punctul 1 din legea anterior-menţionată, coroborate cu cele ale art. 96, alin. (2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  

 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă cu 10 voturi pentru --- voturi împotrivă; 1 abţineri; din 
totalul de ------- consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

          Art.1.- Se desemnează reprezentantul Consiliului local al comunei Dudeştii Noi 
în Consiliul de administraţiei al Şcolii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, pentru anul şcolar 
2011 – 2012, doamna consilier local  ELENA FLOREA. 
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 Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi 
şi prefectului judeţului Timiş, directoarei Şcolii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, 
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
 

 

 
              

 

 
  
 
 
 

 
 

 

                                                                                                               
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
E L E N A  F L O R E A  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

