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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
           privind  desemnarea  în Consiliul de Administra ţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Ceica  
a doi  reprezentanti din partea Consiliului local a l comunei Ceica .   
 

     
                   Având în vedere cererea  nr.642/17.09.2021  a Directorului Şcolii Gimnaziale nr.1 Ceica ,  
d-na      Flonta Andrada Florina - înregistrată la Primăria Ceica cu nr. 405/20.09.2021,prin care 
solicită nominalizarea a doi consilieri în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Ceica,  

              Văzând   Proiectul de hotărâre   nr.61 din 23.09.2021 întocmit de primarul comunei 
Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.161 din 23.09.2021 ,precum și Raportul 
de specialitate nr.169 din 23.09.2021  întocmit de aparatul de specialitate al primarului; 
              În baza  art. 96, pct.2, lit.b) al legii nr. 1/2011 Legea educaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și Ordinul nr.5.154 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare si functionare 
a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, 
              În conformitate cu prevederile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
               Văzând  raportul de avizare al  Comisiei de specialitate  pentru învăţămant,cultură, 
sănatate şi activitaţi social  culturale ,protecţie  socială 

              În temeiul prevederilor art.  129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 
precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica, 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 



               Art. 1. Se desemnează d-nii   consilieri : Bulcău Petru și Corb Florin ca  reprezentanți 
din partea Consiliului local al comunei Ceica în Consiliul de administraţie al Şcolii  Gimnaziale 
nr.1 Ceica.  
              Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Ceica. 
              Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica cu, 
                        - primarului comunei Ceica  
                        -Instituţiei Prefectului judeţului Bihor 
                         -Şcoala Gimnazială nr.1 Ceica 
                        - consilierilor în cauză şi adus la cunoştinţă publică prin afişare 
                         -publicare în monitorul oficial local 
 
 
 
              Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează 
             Nicoară Ioan Costel                                                                     secretar general 
                                                                                                          Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.73  din 29  septembrie   2021.                                                      Consilieri Tota l  – 13  
                                                                                                      Nr.consilieri prezen ţi -  10 
                                                                                    Hotărâre adoptat ă cu:10  voturi pentru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


