
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu,  

în Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului 
Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2018 - 2019    

 
 

 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău,  
 Având în vedere :  

- adresa Liceului Tehnologic Ruşeţu nr. 1626/08.10.2018, prin care se solicită desemnarea 
reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Rușețu și în 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la această unitate de învățământ; 

- expunerea de motive a Primarului comunei Ruşeţu, înregistrată la nr.5190/22.10.2018; 
 - raportul Compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Ruşeţu, înregistrat la nr.5191/22.10.2018; 
- prevederile art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;  
- prevederile art.11 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare. 
 - prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4619/2014 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 În temeiul art.36 alin.(9) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 Doamna consilier local Stanciu Lenuța și domnii consilieir locali Merișor George- 
Laurențiu și Iancu Milică, sunt desemnaţi  reprezentanţi ai Consiliului local al comunei Ruşeţu în 
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2018 – 2019. 
 Art.2 Domnul consilier local Cârstea Adrian-Marius, este desemnat reprezentantul 
Consiliului local al comunei Ruşeţu în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceului 
Tehnologic Ruşeţu, pentru anul școlar 2018 – 2019. 
 Art.3 Hotărârea Consiliului local al comunei Rușețu nr.27 din 31 august 2018 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ruşeţu, în Consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic Ruşeţu pentru anul școlar 2018 – 2019 se abrogă.   
 Art.4 Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi 
persoanelor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică. 

X 
                                                                          

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 29 octombrie 
2018, cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 13  voturi  pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              
             Lenuța Stanciu                        CONTRASEMNEAZĂ: 
           SECRETAR, 
           Gabriel Dinu  
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