
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU  

 
 HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de 
Administraţie al  Şcolii gimnaziale  "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu 

 
   În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 96 alin.(2) litera b) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) art.1, art.4 alin(1) litera b), art.5 alin(1) litera a) şi art.7 alin(1) litera b) din Ordinul Ministrului 
educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare  şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
c) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.7 din 30 ianuarie 2018 privind organizarea 
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu,în anul şcolar 2018-2019, 

luând act de: 
a) solicitarea directorului Şcolii gimnaziale “Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu formulată prin  
adresa nr.638/13.06.2018, înregistrată la Primăria comunei Cornu sub nr. 4870/19.06.2018,  
b) referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.6060/2.08.2018; 
c) raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 6062/2.08.2018; 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local; 
 

având în vedere că Şcoala gimnazială „Profesor Cristea STĂNESCU” Cornu, este centru 
bugetar cu personalitate juridică de la nivelul comunei Cornu, având ca părţi ale acesteia 
următoarele structuri de învăţământ: 

a) ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROFESOR CRISTEA STĂNESCU” COMUNA CORNU; 
b) GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNU DE JOS; 
c) GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CORNU DE SUS, 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. - Consilierii locali: domnul Nicolae ZIDARU şi domnul Marius IANCU sunt 

desemnaţi ca reprezentaţi ai Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de administraţie din 
cadrul Şcolii cu clasele I-VIII "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu. 

 
Art.2. - Consilierii locali  nominalizaţi la art.1 sunt desemnaţi în Consiliul de administraţie 

din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII "Profesor Cristea STĂNESCU"Cornu pe perioada 2018-2020. 
 
Art.3 – Prezentul proiect hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 

site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative, 
-Şcoala gimnazială profesor Cristea Stănescu Cornu, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
             Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                  Daniela IANCU 
Cornu,  28 august  2018 
Nr. 39 

http://www.primariacornu.ro/

	ROMÂNIA

