
         R O M Â N I A  

   JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  

  COMUNA   TĂTĂRANI 

  CONSILIUL  LOCAL  

 

 

                                                                H O T Ă  R Â R E  
privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii 

Gimnaziale Tătărani, anul școlar 2021-2022 

 

 

      Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data de 25 noiembrie 2021; 
      Având în vedere : 

-   Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, înregistrat  la  nr.54/09.11.2021 

 -  Referatul de aprobare al Primarul comunei Tatarani, judetul Dâmbovița, înregistrat la nr. la  nr.10792/09.11.2021  

 -   Raportul de specialitate nr. la  nr.10797/09.11.2020 , întocmit de  secretarul general al unității administrativ 

teritoriale comuna Tătărani, județ Dâmbovița; 

-   Adresa cu Nr. 1338/17.09.2021 transmisă de Școala Gimnazială  Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la 

Primăria Tătărani  la nr.9177 /17.09.2021, prin care solicită desemnarea  unui reprezentant al   Primarului  și  a doi  

reprezentanți ai Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, anul scolar 

2021-2022.;   

 -   Prevederile  art.96 din  Legea nr.1/2011(* actualizata*) –Legea educației naț ionale, cu modificările aduse prin 

O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației cercetãrii științifice și pentru modificarea 

unor acte normative; 

  -    Prevederile  art.4 alin.1), lit.b, ți  art.5 alin.2) lit.”a’ din Ordinul nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei – 

cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

-   Prevederile art. 88 alin. (1) lit. ”d” și alin. (1^ 1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-   Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, judetul Dambovita; 

    În temeiul art. 5 pct. 33 lit. ee), art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a” și alin. (14), art. 139 alin. (1) 

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

 

  ,                             

                                                            H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

       Art.1. – Se  desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița  în 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, pentru anul școlar 2021-2022, unde vor  desfășura activitate 

ca membrii, următorii consilieri locali: 

 

- doamna    ANDREI RAMONA- MIHAELA 

- domnul    ANTON ION  

 

            Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, persoanele 

desemnate la art.1 și  directorul  Școlii gimnaziale Tătărani. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani  Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Tătărani, 

directorului Școalii Gimnaziale Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, pe site-ul primăriei Tătărani, precum și prin publicare în 

Monitorul Oficial Local. 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

Nr.55                                                                                              STĂNESCU CONSTANTIN 

Data –25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                        Secretar general comună 

                                                          MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă”,0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. consilieri absenți: …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         R O M A N I A  

   JUDETUL DAMBOVITA  

  COMUNA   TATARANI 

          P R  I M  A R  

                              

                                              P R O I  E C T     DE       H O T Ă R Â R E  

Nr.55/09.11.2021 
privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii 

Gimnaziale Tătărani, anul școlar 2021-2022 

 

          Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița ; 

          Având în vedere : 
-   Adresa cu Nr. 1338/17.09.20201 transmisă de Școala Gimnazială  Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la 

Primăria Tătărani  la nr.9177 /17.09.2021, prin care solicită desemnarea  unui reprezentant al   Primarului  ți doi  

reprezentanți ai Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, anul scolar 

2021-2022.;   

-   Prevederile  art.96 din  Legea nr.1/2011(* actualizata*) –Legea educației naț ionale, cu modificările aduse prin 

O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației cercetãrii științifice și pentru modificarea 

unor acte normative; 

  -  Prevederile  art.4 alin.1), lit.b, ți  art.5 alin.2) lit.”a’ din Ordinul nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea 

Metodologiei – cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

-    Prevederile art. 88 alin. (1) lit. ”d” și alin. (1^ 1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a” și alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  

            

H O T Ă R Ă Ș T E : 

        Art.1. – Se  desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița  în 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, pentru anul școlar 2021-2022, unde vor  desfășura activitate 

ca membrii, următorii consilieri locali: 

- doamna    ANDREI RAMONA - MIHAELA 

- domnul    ANTON ION  

          Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Tătărani, persoanele 

desemnate la art.1 și  directorul  Școlii gimnaziale Tătărani.    

       Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani  Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Tătărani, 

directorului Școalii Gimnaziale Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, pe site-ul primăriei Tătărani, precum și prin publicare în 

Monitorul Oficial Local. 

 

TĂTĂRANI                                                                                           I N I Ț I A TO R , 

 

                                                                                                                    P R I M A R  

                                                                                                             PĂTRU  CONSTANTIN 

                     Avizat pentrue legalitate, 

                  Secretar general comună 

                        Mihăilă Mioara 

 

 



         R O M A N I A  

   JUDETUL DAMBOVITA  

  COMUNA   TATARANI 

    SECRETAR  GENERAL 

     Nr.10797/09.11.2021  

 

 

                                                        RAPORT   DE   SPECIALITATE 
privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii 

Gimnaziale Tătărani, anul școlar 2021-2022 

 

 

 

       Subsemnata Mihaila Mioara – Secretarul general al  comunei Tatarani, judetul Dambovita, având 

în vedere : 

 

-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, inregistrat  la  nr.54/09.11.2021 

 - Referatul de aprobare al Primarul comunei Tatarani, judetul Dâmbovița, înregistrat la nr. 10792/09.11.2021 

-  Adresa cu Nr. 1338/17.09.20201 transmisă de Școala Gimnazială  Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la 

Primăria Tătărani  la nr.9177/17.09.2021, prin care solicită desemnarea  unui reprezentant al   Primarului  ți doi  

reprezentanți ai Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, anul școlar 

2021-2022.;   

-   Prevederile  art.96 din  Legea nr.1/2011(* actualizata*) –Legea educației naț ionale, cu modificările aduse prin 

O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației cercetãrii științifice și pentru modificarea 

unor acte normative; 

 - Prevederile  art.4 alin.1), lit.b, ți  art.5 alin.2) lit.”a’ din Ordinul nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei – 

cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

-   Prevederile art. 88 alin. (1) lit. ”d” și alin. (1^ 1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

       Apreciez că se justifică astfel necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre inițiat în acest sens de 

către primarul localității. 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

Data-09.11.2021                                                                          MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 
 

 

 

                                    

 

 

 

 

 



           R O M A N I A  

   JUDETUL DAMBOVITA  

  COMUNA   TATARANI 

          P R  I M  A R  

     Nr.10792/09.11.2021 

 

                                       

REFERAT   DE   APROBARE 
Al Proiectului de hotarare nr.55/09.11.2021 privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local 

Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, anul școlar 2021-2022 

 

 

 

 

      Primarul comunei Tătărani,  județul Dâmbovița ținând cont de : 

       
-   Adresa cu Nr. 1338/17.09.20201 transmisă de Școala Gimnazială  Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrată la 

Primăria Tătărani  la nr.9177 /17.09.2021, prin care solicită desemnarea  unui reprezentant al   Primarului  ți doi  

reprezentanți ai Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, anul scolar 

2021-2022;   

- Prevederile  art.96 din  Legea nr.1/2011(* actualizata*) –Legea educatiei nationale; 

  -   Prevederile  art.96 din  Legea nr.1/2011(* actualizata*) –Legea educației naț ionale, cu modificările aduse prin 

O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației cercetãrii științifice și pentru modificarea 

unor acte normative; 

  -  Prevederile  art.4 alin.1), lit.b, ți  art.5 alin.2) lit.”a’ din Ordinul nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei 

– cadru  de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

-   Prevederile art. 88 alin. (1) lit. ”d” și alin. (1^ 1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

    - Prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.”d”, alin.(7) lit.”a” și alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și 

completările ulterioare:                                

 
    Consider oportun supunerea spre dezbatere și  aprobare  Consiliului Local Tătărani a proiectului 

de hotarare privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Tatarani  in Consiliul de 

administratie al Scolii Gimnaziale Tatarani, în forma prezentată. 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                               

 

                                                                                                        P R I M A R  

                                                                                               PĂTRU  CONSTANTIN 


