
 
HOTĂRÂREA NR.57 

PRIVITOR LA: modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.74/26 
septembrie 2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

oraşului Băbeni  în  Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea 
Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 2019-2020 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 9307/22 
iunie 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 9308/22 
iunie 2020 al secretarului general al orașului prin care propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.74/26 septembrie 2019 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al oraşului Băbeni  în  Consiliul de 
Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 
2019-2020; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 9309/22 iunie 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011-
Legea educației naționale,cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale art.4 alin.(1) lit.b) din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale 
nr.4619/2014   pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare 
a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, cu 
modificările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  11  
voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE: 
 Art.1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 

nr.74/26 septembrie 2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 
al oraşului Băbeni  în  Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea 
Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 2019-2020, în sensul că art.1 se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

”Art.1. -  Pentru anul școlar 2019-2020, se desemnează următorii  consilieri 
locali  ca reprezentanţi ai Consiliului Local Băbeni  în Consiliul de Administraţie al 
Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni: 

    1. Antonescu Ion; 
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 2. Borcan Gheorghe” 
Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 

art.1 rămân neschimbate. 
Art.3. – Secretarul general al oraşului va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului oraşului Băbeni,  persoanei desemnate potrivit art.1, 
Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni  şi aducerea la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 
       
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


