
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA FRUMOSU 

______________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE  

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local  Frumosu în 

 Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu, 

 pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

Consiliul Local al comunei Frumosu  ; 

Luând în dezbatere: 

- Adresa nr. 1777/23.09.2022 a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu, înregistrată la 

Primăria comunei Frumosu sub nr. 7963/26.09.2022; 

- Referatul de aprobare nr. 8335/07.10.2022 al primarului comunei Frumosu în calitate de 

inițiator; 

          - Raportul de specialitate nr. 8336/07.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu, pentru anul școlar 

2022-2023; 

Avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale Consiliului local al comunei Frumosu; 

Având în vedere: 

- art. 4, alin. 1, lit. b și art. 7, alin. 1, lit. b din Ordin  Nr. 5154/2021 din 30 august 2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar; 

- art. 1, pct. 21 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, 

cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative; 

- art. 96, alin. 2, lit. b din Legea nr. 1/2011 al educației naționale; 

În temeiul art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului local al comunei Frumosu în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu pentru anul școlar 2022-2023, după cum 

urmează: 

- dl.consilier local Negură Vasile Mihai 

- dl.viceprimar Niga Alexandru Gabriel 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, primarului 

comunei Frumosu, persoanelor desemnate la art. 1, Școlii Gimnaziale, ,,Ion Șuhane’’Frumosu, de către 

secretarul general al comunei Frumosu și se aduce la cunoștința publică. 

            Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a 

Tribunalului Suceava în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 

                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 

                                                                                                                        Rusu Aurel 

 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.107 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:-Pentru :9     -Împotriva : 0       -Abțineri : 2 


