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H O T Ă R Â R E A NR.5 
Din 16.01.2023 

 
Privind: înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al 

Școlii Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului pentru anul școlar 2022-2023   
___________________________________________________________________ 

 
         Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 116/12.01.2023; 
           Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  
extraordinară, în data de 16.01.2023, orele 13,00; 
 Având în vedere :  
 - HCL nr.93/19.09.2022 ; 
        - adresa nr.910/08.09.2022, a Școlii Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului; 
        - referat de aprobare prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr. 117/12.01.2023;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
118/12.01.2023; 
        -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

În baza prevederilor: art. 96, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei 
naţionale, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte 
normative, coroborat cu art. 4, alin. 1, lit. b și lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE 
Art. 1- Se înlocuiește reprezentanul  Consiliului Local- doamna Lupu Ramona-
Georgiana cu doamna Apreutese Iuliana, în Consiliul de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale,,Doamna Nica,, Valea Mărului pentru anul școlar 2022-2023. 

     Art. 2- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către secretarul 
general al Comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  
               Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Valea Mărului, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate  și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
wwwprimariavaleamarului.  
 

Preşedinte de şedinţă, 
           Gică DUMITRACHE 

                                                                                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                                                     Maranda DUMITRAȘCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


