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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimanziale Blajel 

 
Consiliul Local al comunei Blajel întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 noiembrie 2020, 

Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la punctul 4 al 
Anexei la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 148/2020, inregistrat sub nr. 4616/13.11.2020, prin care se 
solicita desemnarea reprezentantului Consiliului Local in organul de conducere al Scolii Gimnaziale Blajel,  

Avand in vedere raportul inregistrat sub nr. 4641 din 17 noiembrie 2020 a secretarului general, ca si 
compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din 
data de 19.11.2020, prin care se propune adoptarea hotararii 

Văzând HCL nr. 16/2020 privind aprobarea retelei scolare a comunei Blajel, pentru anul scolar 2020 - 
2021, 

În conformitate cu prevederile art. 80 si urmatoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 96 alin. (1 si (2) din Legea nr. 
1/2011 a educatiei Nationale, 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. “a”, coroborat cu alin (7) lit. “a” si alin (14), ale art. 131, art. 
196 si art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Se desemnează domnul NISTOR IONUT GHEORGHE în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local Blajel, în Consiliul de Administratie al Scolii Gimanaziale Blajel 

Art.2. Persoana desemnata conform dispozitiilor articolului precedent, va exercita atributiile stabilite de 
actele normative in materie, pe baza madatului general acordat prin prezenta hotarare. 
 Art.3. Secretarul general al comunei are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Scolii Gimanziale Blajel şi aducerii la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www primariablajel.ro 
  

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 

Costin Nicolae                   Secretar general 
                                                                              Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 71/2020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 19 noiembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 
 


