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HOTĂRÂRE   NR.64 
Privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Costeşti în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti  
                                          
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa 
extraordinară, în data de 26.11.2020; 

Având în vedere: 
          -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-
Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.21699/20.11.2020; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.21700/20.11.2020, întocmit de doamna Chiriţă Iuliana, secretar general al 
oraşului Costeşti; 

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Ţinând cont de: 
-prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-dispoziţiile Ordinului nr.3160/2017, pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr.4619/2014; 

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „a” şi 133 alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

  HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1.Se aprobă nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Costeşti în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti pentru 
anul școlar 2020-2021, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica: 
-Instituţiei Prefectului –Jud.Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti.  
 
                                                                                    Dată astăzi:26.11.2020 
                                                                  contrasemnează secretar general oraş, 
            Chiriţă Iuliana 
 
 
              Preşedinte şedinţă, 
                    BADEA VASILE 
 

 



JUDETUL ARGEŞ                                          
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COSTEŞTI 
 
                                                                    Anexa nr.1 la HCL nr.64/2020 
                              
 

Tabel nominal  
privind consilierii locali desemnaţi în Consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti 
 

Nr.crt Denumirea unităţii şcolare Numele şi prenumele consilierului 
local desemnat 

1 Gradinita cu program prelungit 
„Fantezia”Costesti 

1.Badea Vasile 
 
 

2 Scoala Gimnazială nr.1 
Costeşti 

1.Geangavelea Ilie 
2.Bărbulescu Narcis-Ionuț 
3.Mincă Ionel-Daniel 
 

3 Liceul Tehnologic Costeşti 1.Nicolae Zoe-Maria 
2.Voicu Nicoleta 

 

4     Liceul Teoretic Costeşti 1.Niță Marian 
2.Cârstea Gheorghe 

 

5     Clubul Copiilor Costeşti 1.Badea Vasile 
 

 
 

Preşedinte şedinţă, 
        BADEA VASILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


