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Din data 23.09.2021 

 
     Privind: modificarea prevederilor  art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021 prin care au fost 

desemnați reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale 
Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022 

 
 Consiliul Local al Comunei Ruginești, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară, având în 
vedere: 
 
            - Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 68  din 22.09.2021 privind modificarea 
prevederilor  art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului 
Local în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022; 
                        - raportul de specialitate înregistrat la nr. 7197/22.09.2021, cu privire la modificarea 
prevederilor  art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului 
Local în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022. 
            - referatul de aprobare a primarului comunei Ruginești, judetul Vrancea nr. 
7198/22.09.2021; 
            - HCL nr. 54/31.08.2021 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local în 
Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022;      
            - art. 59, art. 60 alin. (1) și (2) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative, 
republicată, modificată și completatată.  
            - Ordinului nr. 5154/15.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

         - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ruginesti; 
 
În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (7), lit. b, alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin. (6), art. 196, 
alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1), alin. (2), alin. (4) din OUG nr. 57/ 2019, cu modificările și 
completările ulterioare,         
                                         
                                                                  HOTĂRĂȘTE 

 
             Art. I – (1) Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 54/31.08.2021 prin care au fost 
desemnați reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale 
Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022, în sensul revocării numirii d-nei Adăscăliței Claudia, pe 
motiv de incompatibilitate. 
 



        (2) Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Ruginesti în Consiliul de administraţie al 
Școlii Gimnaziale Ruginești, pentru anul școlar 2021-2022, în persoana d-lui Vieru Eugen. 
 
              Art. II – La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Ruginești 
nr. nr. 54/31.08.2021, se modifica și se completează în mod corespunzător. 
 
              Art. III – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vrancea, Primarului 
comunei Ruginești, Compartimentului de urbanism și se va aduce la cunoștință publică de 
secretarul  general al comunei Ruginești, județul Vrancea. 
 

 
                Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 
                            Consilier,                                                                                     Secretar general,  
                      NECULA PETRU                                                                              TĂNASE NICOLETA 
 


