ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
H OTĂRÂ RE
Privind : privind m odificarea H CL nr. 22/30.09.2016 pri vin d desem narea reprezentan ților C on siliului Local al
Com unei Călinești, jud ețul T eleorm an, în Consiliul de Adm inistra ție al Școlii Gim naziale C ăline ști , pe ntru anul școlar
2016 – 20 17
C onsiliul Local al C om unei Călin ești, jud ețul T eleorm an, întrunit în ședinta ordinară din da ta de 30.01 .20 17,
AVÂN D ÎN VEDERE:
expu nerea de m oti ve a prim arului com unei , cu nr. de in regi strare 19 /26 .01.2 017 ;
rapo rtul com partim entului de specialitate, cu nr. de inregistrare 20/26 .01.2017;
adre sa Școlii Gim naziale C ăline ști, jud ețul T eleorm an, cu nr. 41/26.0 1.201 7;
prevede rile art. 96, alin. (2), lit. “b” din Le gea nr. 1/201 1, a educației națio nale , cu m odi ficările și
com pletările ulterioa re;
- prevede rile art. 4, ali n. (1), lit. “b” din Ordinul M inisterului Educa ției Naționale nr. 46 19 /20 14 , a educa ției
națio nale , cu m odificările și com pletările ul terioare;
- prevede rile a rt. 36 , alin. (1), alin . (2), lit. ”d”, alin . (6 ), lit. ”a”, pct. 1 din Le gea nr. 215/2001 a adm inistra tiei
publice local e, republica ta , cu m odificarile si com pleta rile ulterioare;
- avizul favora bil al C om isiei de specialita te pe ntru p rogam e de d ezvol tare econ om ică- socială, bu ge t
finan Ńe , adm inistra rea d om eniului public şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospo dări re com unală, protecŃia m ediului ,
servicii şi com erŃ, cu nr.de inregistrare 430/27 .01 .2017 ;
- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃăm ân t, săn ăta te, cultură, protecŃia socială, acti vi tăŃi sporti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 432 /27.01.201 7;
- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃi a publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 434/27.01 .2017 ;

-

În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 1 15 , alin. (1), li t. “b”, alin. (3), (5 ), (6) și (7)
din L egea nr. 215 /20 01 , a adm inistraŃi ei publice locale, repu blicată, cu m odificăril e şi com pletările ul terio are,
HOTĂRĂȘTE:
A rt.1. Începân d cu da ta pre zentei hotă râri se m odifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Com unei
C ălinești , județul T eleorm an, nr. 22/2016 , urm ând să aibă u rm ătorul enun ț :

“Art.1. Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman,
în Consiliul de Administrație al Ș colii Gimnaziale Călinești, pentru anul școlar 2016 – 2017:
- d-na. consilier Trăsnea Mihaela;
- d-l. consilier Bănuță Ionel.”
A rt.2. Pre ze nta ho tărâre va fi du să la îndepli nire de că tre a paratul d e specialita te al prim arului.
A rt.3. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica pre zenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorm an, în vedere a exercitării controlul ui de legalitate, Prim arului Com unei Călinești , jud ețul T eleorm an,
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în tem eiul pre vă zu t de lege .
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