
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

-PROIECT- 
HOTĂRÂREA  Nr. ____ 

cu privire la desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al  comunei 
Costeşti, în Consiliul de Administraţie si in Comisia de Evaluare si Asigurare a 

Calității, la  Şcoala Gimnazială Ferigile, comuna Costești, județul Vâlcea . 

 
   Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 09 
septembrie 2021, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local _______ , ales preşedinte de şedinţă, 
pentru o perioadă de 3 luni, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa 
ordinară din  09 septembrie 2021; 
   Luând în dezbatere: 
        - referatul de aprobare înregistrat la nr. 3330 din 03.09.2021, şi proiectul de hotărâre 
iniţiat de primar cu privire la desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al  
comunei Costeşti în Consiliul de Administraţie si in Comisia de Evaluare si Asigurare a 
Calității, la  Şcoala Gimnazială Ferigile, comuna Costești, județul Vâlcea;  
        - adresa Şcolii Gimnaziale Ferigile, nr.1249 din 02.09.2021, prin care solicită 
desemnarea desemnarea a 2 reprezentanți din partea Consiliului Local al  comunei Costeşti 
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Ferigile;  
          - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Costești, înregistrat 
la nr. 3331 din 03 septembrie  2021;  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr.____  
şi nr.____ din 09 septembrie 2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în 
forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
             Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal numărul ___ din 
data de 03.09.2021;     
           În conformitate cu:  

- prevederile art. 96 alin. 2) lit. a), din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale , cu 
modificările şi completările ulterioare ,  

- prevederile art. 5 alin. 2) lit. a) şi art. 7 alin. 1) lit. b), din Ordinul 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 
unitatile de invatamant preuniversitar; 

- prevederile   art. 129, alin. (2), lit. d),alin.(7) lit.a),  din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ; 
 În temeiul prevederilor art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 
2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __ voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
          Art.  1. Se aprobă desemnarea domnului consilier local………… și a domnului 
consilier local…………reprezentanți din partea Consiliului Local al  comunei Costeşti, județul 
Vâlcea, în Consiliul de Administraţie si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității, la  
Şcoala Gimnazială Ferigile, comuna Costești, județul Vâlcea . 
          Art.  2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 
          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Costești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, persoanelor 
nominalizate la art. 1, Şcolii Gimnaziale Ferigile , Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia, şi o va face publică prin afişare și pe 
adresa de internet www.comuna-costesti.ro.      
         
                                                                                              Costeşti  09 septembrie 2021 
   
                   INIŢIATOR,                                                                  Avizat pentru legalitate, 
                    Primar ,                                                                         Secretar General, 
     PEŞTEREANU TOMA MARIUS                                                   NEAGU VASILE 


