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HOTARAREA Nr.70 din 27.12.2022 
Privind modificarea art.1 din HCL Gaiceana nr.54 din 13.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local Gaiceana in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gaiceana pentru anul 

scolar 2022-2023 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara din 

data de 27.12.2022 

Având în vedere: 

-  raportul de specialitate nr.5040 din 06.12.2022,  al dnei Iancu Loredana- consilier pr. 
-  referatul de aprobare  al primarului comunei Gaiceana, nr.5041 din 06.12.2022 
 -Adresa nr.1317 din 24.11.2022 a  Scolii Gimnaziale Gaiceana 
- art.96 alin.2 lit.b) din Legea nr.1/2011, privind educatia nationala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- art.11 alin.4 lit.e) din Ordonanta de Urgenta nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Ordinului 5154/2021pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  

-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei Gaiceana. 
 

În baza dispozițiilor art. 129 alin.1, alin (2) lit. b) , alin.4 lit. a) si art.196 alin.(1) lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTARASTE: 
 
            Art.1 Se modifica art.1 din HCL Gaiceana nr.54 din 13.09.2022 privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local Gaiceana in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 

Gaiceana pentru anul scolar 2022-2023, prin inlocuirea doamnei Ghiurca Olimpia cu dl.Antohi 

Catalin. 

Art.2 Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati in conditiile 
legii contenciosului administrativ nr.554/2004. 
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           Art.3 Celelelate prevederi ale Hotararii Consiliului Local Gaiceana ,judetul Bacau, 

nr.54/2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Gaiceana in Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale Gaiceana pentru anul scolar 2022-2023, isi mentin 

aplicabilitatea. 

 Art.4.-Secretarul general cu delegatie va comunica cate un exemplar Institutiei 
Prefectului-judetul Bacau, primarului comunei Gaiceana, Domnului director al Scolii Gimnaziale 
Gaiceana, persoanelor desemnate la art.1 si va fi publicata prin afisare . 

                     
 

 

 

                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 

                                                 Consilier local                                                   Pentru  Secretar general                                                                                                                                                                     

            Ghiurca Olimpia        Iancu Loredana 

  

 

 

 

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9  voturi  pentru (11  consilieri prezenti) 

 
 

 

  


