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Proiect de Hotarare   
privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Pogoanele in 

Consiliile de administratie ale Liceului Tehnologic “I.A.Radulescu Pogoneanu” 
Pogoanele  si Liceului Teoretic Pogoanele 

 
                                                                                                              																																																																																																							

																																																																																		Avizat	Secretar,	

																																																																																			Jr.	Cotruta	Valentino	Adrian	

 
 
 Consiliul Local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinara, 
 Având în vedere: 

- Adresa nr. 1435/01.07.2016 a Liceului Tehnologic „I.A.Radulescu  
Pogoneanu” Pogoanele, inregistrata la Primaria orasului Pogoanele sub nr. 
6268/01.07.2016 prin care solicita desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului 
Local al orasului Pogoanele in Consiliul de Administratie al Liceului ; 

- Adresa nr. 1333/28.06.2016 a Liceului Teoretic Pogoanele, inregistrata la  
Primaria orasului Pogoanele sub nr. 6152/28.06.2016 prin care solicita  
desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Pogoanele in 
Consiliul de Administratie al Liceului ; 

- Prevederile art. 4 ale Cap. II din Anexa la Ordinul nr. 4619/2014 pentru  
aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

- Raportul secretarului orasului Pogoanele, inregistrat la numarul  
6726/15.0.2016 ; 

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele ; 
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,  

cu modificarile si completarile ulterioare   
 	In temeiul art. 36  alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2  si art. 115 alin.1 litera (b) 
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare   
 
 
 HOTĂRĂŞTE : 



 
 
      Art.1 (1)Incepand cu data emiterii prezentei se numesc in Consiliul de 
administratie al Liceului Tehnologic „I.A.Radulescu Pogoneanu” Pogoanele 
urmatorii consilieri locali : ……………. .  
                     (2)Incepand cu data emiterii prezentei se numesc in Consiliul de 
administratie al Consiliul de administratie al Liceului Teoretic Pogoanele 
urmatorii consilieri locali : …………… . 
 Art.2   Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.  
 
 

Primar, 
Ing. Dumitrascu Florin 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


