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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 79  din 24.08.2015 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al 
Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi  

 
Având în vedere:  
a) prevederile art. 96, alin. (2) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 
b) prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și funcționare 

a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul 
ministrului educației naționale nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

c)  Adresa Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi nr. 966/17.08.2015, înregistrată la Primăria 

Comunei Dudeștii Noi cu nr. 7090/17.08.2015 prin care solicită desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Dudeștii 

Noi pentru anul școlar 2015-2016; 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 7178/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 

comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 7177/2015,  

c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, EDUX  ale Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012; 
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având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) și art. 45 alin. (1), lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

    Art. 1. - Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al comunei Dudeștii Noi 
în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi, pentru anul școlar 2015 – 
2016 domnul Ion BELBA, consilier local. 

 
  Art. 2. - Persoana nominalizată la art. 1 exercită funcția de membru în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi în numele și cu mandatul Consiliului local al 
comunei Dudeștii Noi și nu în nume personal. 

               
            Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei, precum și domnului Ion BELBA și se aduce la cunoștință publică prin afișare, 

precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA 

L.S. 


