
	

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E nr.55   
privind delegarea reprezentanţilor Consiliului local Smeeni în Consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ  de  stat aflate pe raza U.A.T. 
Smeeni, în anul școlar 2020-2021 

Consiliul local al comunei Smeeni, județul Buzău; 
Având în vedere: 

• referatul primarului comunei Smeeni, dl. Ion Andrei înregistrat la 
nr.7927/28.10.2020; 
• avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni ; 
• solicitarea nr.7344/01.10.2020 a Liceului tehnologic Agricol Smeeni; 
• solicitarea nr.7047/18.09.2020 Școlii Gimnaziale Smeeni; 
• prevederile art. 96, alin.(2) din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale cu 
modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 
5079/2016; 
• prevederile O.U.G. nr57/2019 privind Codul administrativ, 
• prevederile ORDINULUI  nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 
• prevederile Ordinului MECTS nr. 3767/2019, privind modificarea Ordinului 
ministrului educaţiei naţionale nr. 5.235/2018, pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021; 

          În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , alin (14) , art. 134 alin 
(1) lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
Art.1   Se deleagă reprezentanţii Consiliului local Smeeni în calitate de membri  

în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Agricol Smeeni următorii 
consilieri: 

1. Minea Ioana 
2. Nicula Vasile-Răzvan 
3. Stoica Ion 
4- Isbășoiu Constantin-supleant 



	

Art.2   Se deleaga reprezentanţii Consiliului local Smeeni membri în Consiliul 
de administraţie al Şcolii Gimnaziale Smeeni urmatorii consilieri: 

1. Minea Ioana 
2. Stoica Ion 
3. Nicula Vasile-Răzvan-Supleant 

Art. 3   Se împuternicesc directorii unităţilor de învăţământ prevăzute la art. 1 
şi 2 din prezenta cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general U.A.T.: 

              
  - Instituției Prefectului – Județul Buzău 
 - Primarului comunei Smeeni 
 - Inspectoratului Școlar Județean Buzău 
 - Unităților de învățământ de pe raza comunei Smeeni 
 
 
 
  

         Președinte de ședința                                     
           Consilier  local Contrasemnează 

                    Ghiveci  Florentin Secretarul general U.A.T. 
              Stănescu Anghel Luigi 
  

 

Nr.55/09.11.2020  - Smeeni , judeţul Buzău 

 Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni în sedinta din data de  

09.11.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 

numar de  14  voturi „pentru”, 0   „împotrivă” ,0  „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în 

funcţie, din care prezenţi  la şedinţă 14 .     

 

 

 

	


