
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEȘTI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNATESTI 

 

H O T Ă R Â R E  

pentru numirea în anul școlar 2021 - 2022  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 

 

   Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Art. 15 alin. (2), art 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) din Constitutia  
României, republicată; 

b) Art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la  
Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) Art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2006,  
republicat cu modificările si completările ulterioare; 

d. Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative republicată și actualizată; 

e. Art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu  
modificările și completările ulterioare;   

 
f. 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; 

g) 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; 

h) Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala în administratia publică; 
 

i) Adresa nr. 574/09.08.2021 a Școlii Gimnaziale Cernătești prin care solicită  
desemnarea reprezentanților Consiliului Local Cernătești pentru a fi membri în 
Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Cernătești șă in Comisia  de evaluare 
si asigurarea calitatii în învătământul preuniversitar de stat. 

j)  Art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art.  
62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



luând act de: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești, nr. 
197/09.08.2021; 

- Raportul compartimentului de specialitate, nr. 198/09.08.2021; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Cernătești; 
 
În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIC CERNĂTEȘTI, întrunit în ședință  

ordinară,  în data de 26.08.2021, adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1.(1) Pentru anul școlar 2021-2022, se aprobă desemnarea domnilor 
consilieri locali Grigore Simion  și Chelaru Romeo, să reprezinte Consiliul Local al 
Comunei Cernătești,  în calitate de membri, în Consiliul de administrație al Școlii 
Gimnaziale Cernătești. 

 
(2) Pentru anul școlar 2021-2022, se aprobă desemnarea domnului Consilier 

Local  Dobre Adina, să reprezinte Consiliul Local al comunei Cernătești, în calitate 
de membru, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calitătii. 

 
Art.2. Începând cu data prezentei, orice dispozitii contrare iși 

încetează aplicabilitatea.  

 
Art.3. 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. 

 
      Presedinte de Sedintă,                      Contrasemneaza pentru legalitate, 
                 Consilier                                      Secretar general al comunei 
          Leu  Ștefan-Mădălin                            Dumitrascu Doru-Vasile 

 

Cernătesti,  

                          

 

     Nr. 38/26.08.2021 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernatesti în ședința din data de 

26.08.2021 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 
consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 

 


