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HoTAnARE 
privind modificare HL 117/17.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Local al orasului Comiinesti in Consiliile de Administratie si in Comisiile de Evaluare Si 

Asigurarea Calitlitii in unita tile de invii lomat din orasul Comanesti. 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta 
ordinara din data de 22.10.2021; 

A vand in vedere: 
- Adresa nr. 44698/07.10.2021 a Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika" Comanesti prin care se 

solicita inlocuirea domnului consilier local Anastasiu Constantin in Consiliul de administratiei. 
- Raport de specialitate nr. 45008 din 12.10. 2021 al Biroului juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Comanesti prin care se solicita inlocuirea domnului consilier local 
Anastasiu Constantin din Consiliul de administratiei al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghika Comanesti. 

- Referat de aprobare nr. 45008 /b/ 12.10. 2021 al Primarului orasului Comanesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

In conformitate cu: 
- Art. 96 alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 1/2011 — Legea educatiei nationale, cu modificarile 

complefarile ulterioare; 
- OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice 

pentru modificarea unor acte normative; 
- Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei — Cadru de organizare i functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 
- Ordinul nr. 3160/2017 pentru modificarea i completarea Metodologiei cadru de organizare 

functionare a consiliului de administratie din unifatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin 
Ordinul ministerului educatiei nationale nr. 4619/2014. 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit, a), art. 139 alin. (1) si al art. 196 alin. (1) 
lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta urmatoarea 

allbARAIRe 

Art.!  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba modificarea art 1 - anexa I din HCL 
117/17.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Comanesti in 
Consiliile de Administratie si in Comisiile de Evaluare Si Asigurarea Calitatii in unitatile de 
imvatamant din orasul Comanesti dupa cum urmeaza: 

- Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika" Comanesti — se numeste domnul consilier local Herciu 
Iustin ca membru in Consiliul de Administratie in locul domnului consilier local Anastasiu 
Constantin. 

Art.2  Cu data adoptarii prezentei hotarari celelalte precederi ale HCL 117/17.09.2021 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Comanesti in Consiliile de Administratie si in 
Comisiile de Evaluare si Asigurarea Calitatii in unitatile de imvalamant din orasul Comanesti raman in 
vigoare. 
Art.3 Prezenta hotArare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului Orasului 

Comanesti, Biroului Juridic, Colegiului Tehnic „ Dimitri Ghika" Comanesti, pentru ducere la 
indeplinire, cu drept d - - in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Presediny 	 Contrasemneaza, 
Consilie 	 Secretarul General at orasului, 

Cozma Flo c- t-t , 	 jurist Daniela Chirila 
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