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                                                       HOTĂRÎREA �R. 49 
                                                            DI� 29.10.2010   
 
 
 
     PRIVI�D DESEM�AREA REPREZE�TA�TULUI CO�SILIULUI LOCAL AL 
COMU�EI SIHLEA I� CO�SILIUL DE ADMI�ISTRATIE AL SCOLII GE�ERALE 
COORDO�ATOARE SIHLEA , JUDETUL VRA�CEA  
 
 
 
  CO�SILIUL LOCAL AL COMU�EI SIHLEA , JUDEŢUL VRA�CEA , Î�TRU�IT 
Î� ŞEDI�ŢĂ ORDI�ARĂ ,  
 
 
 
- audiind expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul comunei 

Sihlea , privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Sihlea in 
Consiliul de administratie al Scolii Generale Coordonatoare Sihlea , judetul 
Vrancea ; 

- avînd în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului  comunei Sihlea , judeţul Vrancea ,la proiectul de hotarire  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Sihlea in 
Consiliul de administratie al Scolii Generale Coordonatoare Sihlea , judetul 
Vrancea;  

- avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea 
, judeţul Vrancea , la proiectul de hotărîre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Sihlea in Consiliul de administratie al Scolii Generale 
Coordonatoare Sihlea , judetul Vrancea ; 

- in baza art. 145 , alin. 1  , alin. 6 din Legea invatamintului nr. 84/1995  , republicata  
, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

- in temeiul art. 33 , alin. 1 din Ordinul nr. 4925 / 2005 al ministrului educatiei si 
cercetarii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
unitatilor de invatamint preuniversitar  , modificat si completat de Ordinul nr. 
4714/23.08.2010 ;  

- în baza art. 36,  alin. 1 , alin. 2  , lit.” d „  , alin. 6  , lit. „ a „  , pct. 1  ,  art. 45 alin. 1 , 
art. 115  , alin. 1  , lit. „ b „   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală , republicata, modificata si completata; 

 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE : 
 

 
ART. 1 Incepind cu data prezentei hotariri , doamna consilier local Soricu Ionelia   este 
desemnata reprezentant al Consiliului Local al comunei Sihlea , judetul Vrancea , in 
Consiliul de administratie al Scolii Generale Coordonatoare Sihlea , judetul Vrancea    .  
                  
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate doamnei consilier local Soricu 
Ionelia  , Consiliului de administratie al Scolii Generale Coordonatoare Sihlea , judetul 
Vrancea  ,   Institutiei Prefectului judetului Vrancea si aduse la cunostinta publica prin 
grija secretarului comunei Sihlea , judetului Vrancea  . 
 
 
PRESEDI�TE DE SEDI�TA                                             CO�TRASEM�EAZA  
                                                                                  SECRETARUL COMU�EI SIHLEA  
      BUZATU  AUREL                                                        MODREA�U RADU  


