JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI
HOTĂRÂRE NR.13
Privind ȋnlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Costești
ȋn Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Costești
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în
data de 20.04.2021;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul
orașului Costești, înregistrat sub nr.9304/14.04.2021;
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.9306/14.04.2021;
-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;
-Hotărȃrea Consiliului Local al Orașului Costești nr.64/2020, privind
nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Costeşti în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti;
-Hotărȃrea Consiliului Local al Orașului Costești nr.10/2021, privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al
domnului Bărbulescu Narcis-Ionuț, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea
locului de consilier local;
-Ȋncheierea din data de 12.04.2021, pronunțată ȋn dosarul nr.877/214/2021, de
Judecătoria Costești, privind validarea mandatului de consilier local al supleantului
Dinculescu Daniel-Marian;
-depunerea jurămȃntului de către domnul Dinculescu Daniel-Marian;
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 ȋnlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului
Costești, ȋn Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Costești, pentru
anul școlar 2020-2021, desemnat prin H.C.L. nr.64/2020, respectiv a domnului
Bărbulescu Narcis-Ionuț, cu domnul consilier local Dinculescu Daniel-Marian.
Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărȃrii Consiliului Local al Orașului Costești
nr.64/2020, privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Costeşti în consiliile
de administraţie ale unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti, rămȃn neschimbate.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica:
-Instituţiei Prefectului –Județul Argeş;
-Primarului oraşului Costeşti;
-Școlii Gimnaziale nr.1 Costești;

Dată astăzi:20.04.2021
contrasemnează secretar general oraş,
Chiriţă Iuliana
Preşedinte şedinţă,
CÂRSTEA GHEORGHE

