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                                                                               R O M Â N I A 

 CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                         COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                       cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                         E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

    

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Roseți în Consiliul de administrație al 

Școlii Gimnaziale ‘’Iancu Rosetti’’ și al Grădiniței cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’ din 

comuna Roseți, județul Călărași  

Consiliul local al comunei Roseți, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 

Septembrie 2021, 

Având în vedere : 

-prevederile art. 96 alin. (1) și (2) lit. a), lit. c) din Legea nr. 1/2011- Legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 11 alin.(4) lit.e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu 

modificările și completările ulterioare,  

-prevederile art.4 alin. (1) lit. a), lit.c) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei –

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) și alin.(7) pct. a), art. 136 alin.(1),(8) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând:  

- adresa nr. 1091/27.08.2021 a Școlii Gimnaziale ‘’Iancu Rosetti’’, înregistrată la Primăria comunei 

Roseți sub nr. 7784/27.08.2021, prin care solicită desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului local 

Roseți care să facă parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti, corelată cu 

adresa nr. 1442/24.09.2021,  

-adresa nr. 301/02.09.2021 a Grădiniței cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’, înregistrată la 

Primăria comunei Roseți sub nr. 7953/02.09.2021, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului local Roseți care să facă parte din Consiliul de administrație al Grădiniței cu Program 

Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’, precum și din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității(CEAC), 

-raportul de specialitate nr. 7968/02.09.2021 al d-nei Lavinia Tănase, secretarul general al comunei 

Roseți ; 

-referatul de aprobare nr. 7969/02.09.2021 al primarului comunei Roseți cu privire la proiectul inițiat, 

-avizul favorabil al comisiei nr. 1 din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrat cu nr. 

8968/28.09.2021; 

- prevederile H.C.L nr.31/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință ;  

In temeiul art. 196 alin.(1) lit.a), corelat cu prevederile art. 139 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Local Roseți adoptă următoarea 

HOTĂRĂRE 

Art.1. În anul școlar 2021-2022 se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Roseți ce vor 

face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ''Iancu Rosetti'' din comuna Roseți, 

județul Călărași, următorii consilieri locali: 

1.Șișman Vasile, 

2.Milea Marian 

Art. 2. a)În anul școlar 2021-2022 se desemnează  ca reprezentant al Consiliului Local Roseți ce va 

face parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Normal ''Elisabeta Rosetti'' din 

comuna Roseți, județul Călărași, următorul consilier local: 

1.Decu Adriana-Mihaela.  

 b) Totodată, doamna Decu Adriana-Mihaela va face parte și din Comisia pentru Evaluarea și 

Asigurarea Calității (CEAC) din cadrul Grădiniței cu Program Normal Elisabeta Rosetti. 
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Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1 și art.2 lit.a) din prezenta hotărâre vor face parte din consiliile 

de administrație ale Școlii Gimnaziale ''Iancu Rosetti'' respectiv Grădiniței cu Program Normal 

''Elisabeta Rosetti'', alături de reprezentanții primarului comunei Roseți, județul Călărași. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele nominalizate. 

Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre primarului comunei Roseți, 

persoanelor desemnate, Școlii Gimnaziale ''Iancu Rosetti'', Grădiniței cu Program Normal ''Elisabeta 

Rosetti'' din comuna Roseți precum și Instituției Prefectului-Județul Călărași și o va aduce la 

cunoștință publică prin publicare pe site-ul instituției eticheta-monitorul oficial local. 

 

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                                             Contrasemnează,                                         

 Daniel BARBU                                                                  Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenți :15 

Adoptată  cu   12   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abțineri- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 42 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 29.09.2021 
 


