
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL  LOCAL   
 

 H O T Ă R Â R E  

privind numirea pentru anul școlar 2020 - 2021  a reprezentanților  
Consiliului Local al comunei Cernătești ca membrii în  Consiliul de administrație 

și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Cernătești 

 

    Consiliul local al comunei  Cernătești, județul  Buzău, întrunit în ședință  ordinară 
în data de 27.08.2020; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești  înregistrată la nr. 212 

din 21.08.2020; 
- raportul compartimentului de specialitate  înregistrat la nr. 213 din 21.08.2019; 
- avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Cernătești, înregistrate la nr. 214, nr. 215 și nr. 216/21.08.2020; 
- adresele nr. 467/11.08.2020 si nr. 468/11.08.2020 ale Școlii Gimnaziale 

Cernătești prin care solicită desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local 
Cernătești pentru a fi membri în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale 
Cernătești șă in comisia  de evaluare si asigurarea calitatii in invatamantul 

preuniversitar de stat. 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 5, alin. (2), lit.,,a,, coroborate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit.,,b,, din  
Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619 din 22 septembrie 2014 privind 
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, modificat și completat 
prin Ordinul nr. 3160/2017 al Ministerului Educației Naționale; 

- HCL nr. 8 din 28.02.2019 privind aprobarea organizarii școlare a unitătilor de  

învătământ preuniversitar de stat din comuna Cernătești pentru anul 2019-2010; 

- prevederile art. 96, alin. (2), lit.,,b,, din Legea educației naționale nr. 1/2011,  

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.11, alin.(1) – (4) 
din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala în administratia 
publica; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. “d”,  alin. (7) lit. “a”, art. 133 

alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. “a”, art. 196 alin. 1 lit. “a” DIN og 57/2019 PRIVIND 
Codul Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă desemnarea domnilor consilieri locali Grigore Simion și 
Grigore Alexandru să reprezinte Consiliul Local al comunei Cernătești,  în calitate de 

membri, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Cernătești. 
(2) Se aprobă desemnarea domnului Consilier Local  Bălan Ion să reprezinte 

Consiliul Local al comunei Cernătești, în calitate de membru, în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calitătii. 
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Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, HCL 38/28.09.2019 si  

H.C.L. nr. 39/13.09.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
comunei Cernătești ca membrii în Consiliul de administrație și în Comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

comuna Cernătești se abrogă, celelalte prevederi își păstrează aplicabilitatea. 
 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele 
prevăzute la art. 1. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului 
general al comunei Cernătești, respectiv se comunică primarului comunei Cernătești, 

celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului, 
Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

 
         Initiator,                                       Vizat pentru legalitate  
PRESEDINTE DE SEDINTA          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

         CONSILIER                              DUMITRASCU DORU VASILE 
      Scîntei Radu 

 

         Cernătesti, 
 
 
 
                         

Nr. 42/27.08.2020 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 27.08.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un număr de: 11 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0   

,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri locali prezenți la ședință 
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