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Privitoare la: " Desemnarea reprezentantilor Consi li ului Local Brezoi in 
Consiliul de Administratie al Liceului "Gheorghe Surdu"Brezoi, pentru anul scolar 
2020-2021 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
24.09.2020, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Yazând ca prin H.C.L nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu Sandu 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5057/18.09.2020 prezentat de dl. 
Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
speciali tate, precum si raportul de specialitate nr.5057 /18.09.2020 intocmit de 
Compartimentul Juridic, prin care, se propune desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului «Gheorghe 
Surdu » Brezoi, pentru anul scolar 2020-2021. 

In conformitate cu prevederile art.96, alin.(2), lit.c) din Legea nr.l/20 Il a 
educatiei nationale, art.5, alin.(2) din Metodologiei-cadru de organ izare si 
functionare a consiliului de admi nistratie din unitatiile de invatamant 
preuniversitar, aprobata prin OMEN nr.4619/22.09.20 14, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale art.18 din Regulamentul ele organizare si functionare 
a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat pnn Ordinul MEC 
nr.544 7/31.08.2020. 

In temeiul art. , 129 al in.(7), 1 it. a, al in.( 14 ), din OUG nr.57/20 19 privind 
Codul Administrativ, cu un nr. de 15 voturi "pentru" 

Adopta urmatoarea : 

HOTARARE: 

Art.l: Se desemneaza drept reprezentanti ai Consiliului Local Brezoi in Consiliul 
de Administratie al Liceulu i Teoretic Gheorghe Surdu Brezoi, pentru anul scolar 
2020-2021, urmatorii consilieri locali: 

l.DI. Gherman Romu lus 
2.Dl. Dobrin Ion 
3.Dl.Dumitrescu Gheorghe 



Art.2. Cu data intrarii in viguare a prezentei hotarari, inceteaza 
aplicabilitatea HCI nr.74/26.09.20 19 privind desemnarea reprezentanti lor 
Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului «Gheorghe 
Surdu » Brezoi, pentru anul scolar 2019-2020. 

Art.3: Primarul orasului Brezoi va duce la indeplinire prevederi le prezentei 
hotarari. 

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectu lui ; 
-Primarului orasului Brczoi ; 
-Domnilor consilieri 
-Liceului Gheorghe Surdu Brezoi. 

Brezoi la 24 septembrie, 2020. 

Presedinte de sedinta 
Diaconu Sandu 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general 

Sandu Nicol~ L ____(_ 


