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din 03.10.2022  

HOTĂRÂREA nr.179 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod 

pentru anul școlar 2022-2023 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.28741/03.10.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.28743/16.09.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.28742/16.09.2022, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Adresa Școlii Gimnaziale Bod nr.1532/12.09.2022, înregistrata la Primăria comunei Bod cu nr. 

28449/13.09.2022; 

▪ Prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale; 

▪ Prevederile art.7 lit.b, lit. c din  Ordinului MEN nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

În temeiul prevederilor 129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se mandatează următoarele persoane să îndeplinească funcția de reprezentant al Consiliului local al 

comunei Bod, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bod pentru anul școlar 2022-2023 astfel: 

a) CIUCĂȘEL MIRCEA 

b) JARCĂU GOGU 

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 

                                                                                                                                      Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru  din totalul de 15 consilieri prezenți. 
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