
R O MÂNI A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota 

în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. 
din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.j., 

sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2021-2022 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţă extraordinară de îndată, în data de 24 septembrie 2021; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 5161/20.09.2021 iniţiat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova prin care propune desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale 
„ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.J., sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova 
pentru anul şcolar 2021-2022; 
- Referatul de aprobare nr. 5162/20.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local al comunei Gorgota in Consiliul de Administratie si in Comisia pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii - C.E.A.C. din cadrul Scolii Gimnaziale „ALEXANDRU 
IOAN CUZA" - P.J., sat Potigrafu, comuna Gorgota, judetul Prahova pentru anul şcolar 
2021-2022; 
- Raportul nr. 5163/20.09.2021 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota, 
judeţul Prahova; 
-Adresele Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.J., sat Potigrafu, comuna 
Gorgota, judeţul Prahova 887 /30.08.2021 înregistrată la comuna Gorgota sub nr. 
4856/31.08.2021 şi nr. 889/30.08.2021 înregistrată la comuna Gorgota sub nr. 
4858/31.08.2021; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele Comisiilor de 
specialitatea ale Consililului Local Gorgota; 

Respectand prevederile Ordinului M.E.C.S. 5154/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale art. 11 alin. (4), lit. e) din Legea nr. 
87 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei; 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonan,ta de 
Urgen,tă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 

H O TĂRĂŞTE: 

Art.1. Se desemneaza domnii Voicilă Vasile, Hornea Gheorghe şi Marin 
Florentina, având calitatea de consilieri locali, ca reprezentanţi ai Consiliului Local 
Gorgota in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" -
P.J., sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova pentru anul şcolar 2021-2022. 



Art.2. Se desemnează domnul Dumitru Victor, având calitatea de consilier local, 
ca reprezentant al Consiliului Local Gorgota în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii - C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.J., sat 
Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.3. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 

Art.6. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul 
prevăzut de lege, şi se publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul 
Oficial Local al Comunei Gorgota,- ju�ul Prahova. 
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în temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din 

-�- .C. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
SECRET AR GENERAL, 

Anc Dăni ă 

Gorgota, 24.09.2021 
Nr. 38 
Red./Dact. A.D./4 ex. 

Nr. cons.ilieri în funcţie* /3 
Nr. consilieri prezenţi 7Ţ 
Nr. voturi pentru :& 
Nr. voturi contra __Q_ 
Nr. abţineri 0 

* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 38/24.09.2021 

Nr. 
Semnatura persoanei 

crt 
Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze 

procedura 

o 1 2 3 

1 Adoptarea hotarariP) s -a facut cu majoritate o simpla o absoluta □ calificata2 

2 Comunicarea catre primar') 27.09.2021 

3 Comunicarea catre prefectul judetului') 27.09.2021 

4 Aducerea la cunostinta publica•)+') 27.09.2021 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual')+') 

6 Hotararea devine obligatorie•) sau produce efecte juridice'), dupa caz 27.09.2021 

Extrase din Ordonanta ele urgenta a Guvernului nr 57 /2019 privind Codul administrativ. cu modifica rile si completarile ulterioare: 
') Art .  139 alin. (1): .,ln exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotar ari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandlrea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul 
bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. S lit. dd), de doua treimi din numarul 
consilierilor locali in functie." 
2) Art .  197 alin. (2): .,Hotara rile consiliului local se comunica primarului." 
3) Art 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 
zile lucratoare de la data adOJ)tarii . . .  
')  Art 197 alin. (4): . .  Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al  
comunei." 
S) Art 199 alin. (1): .,Comunicarea hotararilor ... cu caracter individual catre persoane le carora li se adreseaza se face in ce l mult S 
zile de la data comunicarii oficiale catre prefect." 
�) Art 198 alin. (1): ,.Hotararile ... cu c aracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica." 
7) Art 199 alin. (2): ,.Hotararile ... cu caracter individual produc efe.cte jul'idice de la data comunicarii catre persoanele carora li se 
adreseaza -'

' 




