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Consiliul Local Țițești                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE  

privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Țițești în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale ”I.C.Lăzărescu” Țițești în anul școlar 2022 - 2023 

 

 

Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică ordinară, 

având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către secretarul general 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- adresa nr. 1635/26.08.2022 formulată de către directorul Şcolii Gimnaziale ”I.C.Lăzărescu” 

Țițești cu privire la desemnarea a doi reprezentanti al Consiliului Local al Comunei Țițești în 

Consiliul de Administraţie al şcolii, 

- prevederile OMEN nr. 3160/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei - Cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

aprobată prin Ordinului nr. 4619 din 22 septembrie 2014 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale 

- art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu  alin. 7 lit.a) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

                                                

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 Art.1. Se desemnează dl. Plăiașu Adrian și dna Unheanu-Mateescu Ionela să să facă parte 

din Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale ”I.C.Lăzărescu” Țițești în anul școlar 2022-

2023. 

           Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 

Țițești, persoanelor desemnate, Şcolii Gimnaziale ”I.C.Lăzărescu” Țițești și Instituției 

Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

          Grigorescu Laurentiu                                                              Secretar General, 

                                                                                Greab Elena Cristina 

 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr. 72  din 26.09.2022 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019 

 

Nr. total de consilieri in functie   =    15                                     Voturi  - “pentru” = 15 

Nr. total de consilieri prezenti     =    15                                                 - “contra” =    0 

Nr. total de consilieri absenti      =      1                                                  - “abtineri” =  0 

 

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar 

dosar/ 1exemplar afisat. 
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