
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 
Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile 

Voiculescu comuna Pârscov 

Consiliul local al comunei Pârscov, 

Avănd în vedere; 

-  Referatul de aprobare  al Primarului comunei Pârscov privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov 
în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu 
comuna Părscov , înregistrată la nr.6398/04.09.2019 ; 

- Adresa nr.6228/2019 a Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu 
comuna Pârscov privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii 
gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov , înregistrată la nr.; 

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Pârscov 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei 
Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile 
Voiculescu comuna Pârscov , înregistrat la nr.6401/04.09.2019; 

- Avizul Comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
Părscov privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
comunei Pârscov in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale 
Vasile Voiculescu comuna Pârscov , inregistrate la 
nr.6453/06.09.2019; 

- Legea 1/2000 – a educatiei nationale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Art.4 b din OMEN 3160 pentru aprobarea Metodologiei cadru de 
organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile  
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de invatamant preuniversitar; 

- Art. 87 alin.1 lit.d din Legea 161/2003 privind unele masuri 
pewntru asigurarea transparentei si exercitarea demnitatilor 
publice a functiilor publice si mediului de afaceri , prevenirea si 
sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 139 alin.3 lit.i art.140 alin1 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE : 

Art.1 (1)Se desemneaza urmatorii  consilieri  :  Florescu Nicolae si 
Tescaru Paulina sa faca parte din Consiliul de administratie al Scolii 
gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov. 

(2) Domnul consilier Florescu Nicoale se desemneaza sa faca parte 
din Comisia de evaluare si asigurarea calitatii la nivelul Scolii Gimnaziale 
Vasile Voiculescu Parscov. 

Art.2.Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga. 
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei 

Pârscov. 
Art.4.Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare 

persoanelor si institutiilor interesate. 
Presedintele sedintei, 

Consilier Gheorghe Sturzu 

 

Pârscov ,11 septembrie 2019  . 

Nr.33. 

Contrasemneaza, 

Secretar general Calen Neculai 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din data de  
11.09.2019 ,cu respectarea prevederilor art.139 alin. 3 lit. i  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi  15 pentru ,-  abtineri ; si voturi  - 
impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta  
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