ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
Hotărâre
privind numirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Pogoanele în Consiliile de
Administrație ale Liceului Tehnologic “I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele și Liceului
Teoretic Pogoanele
Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară.
Având în vedere:
- Adresa nr. 1296/03.11.2020 a Liceului Tehnologic „I.A.Rădulescu Pogoneanu”
Pogoanele, înregistrată la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 9617/04.11.2020;
- Raportul Secretarului general al orașului Pogoanele, înregistrat la numărul
9958/16.11.2020;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, înregistrată la nr.
9959/16.11.2020, la proiectul de hotărâre;
- Prevederile art. 4 ale Cap. II din Anexa la Ordinul nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din
unitățile de învațământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data emiterii prezentei se numesc în Consiliul de administrație al
Liceului Tehnologic „I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele d.nii/d.nele consilier local
Grădină Maria, Vasile Valeriu și Buga Stelică, iar în Consiliul de administrație al Liceului
Teoretic Pogoanele d.nii/d.nele consilieri locali Tănase Elena, Șerban Badea și Nenciu Ioan
Eugen.
Art.2 Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Consilier, Ionuț Buga

Contrasemnează Secretar general,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 59 / 19.11.2020
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
19 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

