
ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 

COMUNA V ALEA DOFf ANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

pr1 md desemnarea a trei reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Valea 
Doftanei in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Carol I", pentru anul 

2022-2023 

Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare nr. 23497/08.09.2022, initiat de Primarul Comunei Valea 

Doftanei , di. Lucian Vileford Costea, proiect insotit ' de referatul de aprobare nr. 
23498/08.09.2022, avizul de legalitate nr. 23499/08.09.2022 si avizele comisiei de 
specialitate; 

- Referatul de specialitate privind privind desemnarea a trei reprezentanfi ai 
Consiliului Local al comunei Va/ea Doftanei in Consiliul de Administratie al Liceu/ui 
Tehnologic "Carol/", pentru anul scalar 2022-2023, nr. 12458107.09.2022, intocmit de 
catre d-na Berteanu Gina, 

- Adresa nr. 12458/30.08.2022 a Liceului Tehnologic Carol I din comuna Valea 
Doftanei prin care solicita Consiliului Local al comunei Valea Doftanei desemnarea a trei 
reprezentanti in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei , 
pentru anul scolar 2022-2023 ; 

in conformitate cu prevederile: 
art. 96 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare;. 
art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, alin .(1) lit.b) , art. 5, art. 6, art. 7 alin.(1) lit.b) si c) din 

Ordinul nr. 5154/2021 din 30 august 2021-pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare ~i functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant 
preuniversitar; 

Tinand cont de dispozitiile 
- Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 133 alin. (1 ), art. 197 si art. 243 alin . (1 ). 
In temeiul competentelor stabilite prin art. 129, art 139 alin . (1) si art. 196 al in. (1) 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
HOTARA$TE: 

Art. 1. Se desemneaza domnii consilieri Glesnea Vasile, Cojocaru Viorel , Bucur 
Vasile, in calitate de reprezentanti ai Consiliului Local al comunei Valea Doftanei , in 
cadrul Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei , pentru 
anul !?Colar 2022-2023. 

Art. 2. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotararii se incredinteaza 
persoanele prevazute la art. 1. 

Art. 3. La data ilitrarii in vigoare a prezentei hotarari orice alte prevederi 
contrare i~i inceteaza aplicabilitatea. 



Art. 4. Prezenta hotarare poate fi contestata in condi1iile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei, in termenul prevazut de lege: 

- lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova; 
' ' - Primarului comunei Valea Doftanei ; 

- Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei; 
- Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei , 
pentru anul ~colar 2022-2023 
- Persoanelor prevazute la art. 1 ; 
- Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro. 
- Dosar ~edinta; 
- Dosar Hotarari; 

- Consilieri in functie 15; 
- Consi/ieri prezenti 11; 
- Voturi pentru 11; 
- Voturi impotriva O; 
- Abtineri 0. 


