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HOTÃRÂRE 
privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al 

Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, 

judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023  

 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 Septembrie 2022 

 
 
 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 2495/12.09.2022; 

 Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 2496/12.09.2022; 

 Adresa nr. 1276/12.09.2022 a Şcolii gimnaziale “Gheorghe Popovici” 
Lozna prin care se solicită Consiliului Local al Comunei desemnarea de 
către acesta a unui consilier local pentru a face parte din Consiliul de 
Administraţia al şcolii pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

 art. 4, alin. (1), lit. a), coroborat cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. b) din 
Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5154/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;  

 art. 96, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), 
alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 199, 
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alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare: 
 

hotărăşte 

 

Art. 1  Se desemnează doamna consilier local STRĂTEANU Angela 

ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, pentru anul şcolar 

2022 - 2023. 

Art. 2  Persoana desemnată va informa trimestrial sau ori de câte ori 

este necesar Consiliul local al Comunei despre hotărârile adoptate de Consiliul de 

Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani. 

Art. 3          Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 
intermediul Secretarului General al Comunei: 

   Instituţie Prefectului – judeţul Botoşani; 

  Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna; 

  Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna; 

  Doamnei consilier local STRĂTEANU Angela. 
 

 
 

 
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 

Consilier local, Secretar General Comună, 
GULEAC Liviu - George MURĂREANU Ştefan - Ciprian 

 

 

 

 

 

Lozna                                                                       

Nr. 28 din 23 Septembrie 2022         
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