
 

ROMANIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII  
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 83 
cu privire desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Vadu Paşii in Consiliul 

de Administraţie al Şcolii Gimnazială Vadu Paşii, judeţul Buzău 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 

- Referat de aprobare nr.  ______________, al domnului  Primar Firon 
Gheorghe; 
- Raporul compartimentului de specialitate nr. ___________, depus de 
doamna Tudorie Oana, secretarul comunei Vadu Paşii; 
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local nr._______________; 
- Adresa Scoala Vadu Paşii nr. 1438/13.08.2020 inregistrat sub nr. 
8897/17.08.2020. 
- art. 15, 30 si 44 din O.M.E.C.T nr. 4925/2005- privind regulamentul de 
funcţionare al instituţiilor de învăţământ; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (6) si ale art. 45 alin. (3) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se desemnează reprezentanţi din partea Consiliului Local al comunei 

Vadu Paşii in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vadu Paşii Jud. Buzău, 
după cum urmează: 

 
- ___________________- Consilier Local; 
- _________________ – Consilier Local; 

     
Art. 2. Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică 

prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 
 

 
                       INITIATOR,                                                AVIZAT, 
                         PRIMAR                                                  SECRETAR, 
 
                   FIRON GHEORGHE                 TUDORIE FLORENTINA OANA 
                          
VADU PAŞII 
15.12.2020 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu      voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţineri din numărul 
total de 15  consilieri locali  în funcţie şi  consilieri locali prezenţi la şedinţă 



 

R O M Â N I A   

JUDEŢUL BUZĂU 

 COMUNA VADU PAŞII 

 Telefon:0238/788109 Fax: 0238/788419  

PRIMAR 
N r .   

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Vadu Paşii in 

Consiliul de Administraţie a Şcolii Gimnazială Vadu Paşii, judeţul 
 Buzău 

 
Domnilor consilieri, 

Potrivit Legii nr. 1/2011, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 

sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. In cazul 

în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, un 

reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota 

aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ  respectivă. 

Având în vedere aceste prevederi legale Consiliul local trebuie să desemneze, dintre 

membrii săi, doi reprezentanţi, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Vadu Paşii, jud. Buzău, instituţie publică cu personalitate juridică. 

Faţă de cele menţionate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care il supun spre 

dezbatere şi adoptare Consiliului local Vadu Paşii. 
 

 Primar  

 

FIRON GHEORGHE  



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
Nr.  

 
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

In conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44, alin.(l) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroului 

Financiar - Contabil, Achiziţii publice, Resurse Umane şi Dezvoltare locala din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vadu Paşii, analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea unor 

reprezentanţi al Consiliului local Vadu Paşii în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Vadu 

Paşii, jud. Buzău, instituţie publică cu personalitate juridică, constată că acesta a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor legale în materie. 

 
SECRETAR,  

 
TUDORIE FLORENTINA OANA



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr.  

 
 
 

AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Vadu 

Paşii in Consiliul de Administraţie a Şcolii Gimnazială Vadu Paşii, judeţul Buzău 
 

         Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,  
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind, a constatat şi 
stabilit: 

- proiect de hotărâre are la bază solicitarea compartimentului de specialitate 
vizat, din aparatul de specialitate şi a fost iniţiat de persoana îndreptăţită de lege; 

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către 
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil dat proiectului de hotărâre; 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca acesta 
să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima sa 
şedinţă. 

Preşedinte,          Secretar 
 

 


