
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E
privind desemnarea reprezentantului din cadrul consiliului local al comunei Coşna, membru în 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna, pentru anul şcolar 2020-2021

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr.758 din 12.08.2020 a Şcolii Gimnaziale Coşna, referatul de aprobare nr.4347 

din 13.08.2020 a domnului primar Pardău Gavril, raportul de specialitate nr.4350 din 13.08.2020 al 
secretarului comunei Coşna, avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.4423 
din 18.08.2020;

Având în vedere prevederile :
-  art.96 alin.2 litera „a” din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările 

ulterioare;
-  art.4 alin.1 litera „ a” şi art.5 din Ordinul nr.4619 /2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 
cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor , art.243 alin.1 litera ”a”, art.129 alin.1 şi 7 litera „a”, art.139 alin.1 şi alin.6, 
7 şi art.196 alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.l.Se desemnează reprezentant din cadrul consiliului local al comunei Coşna, judeţul Suceava, 
domnul SANDU VASILE- FLORIN, membru în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşna, 
pentru anul şcolar 2020-2021.

Art.2.(1) Persoana nemulţumită se poate adresa autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile 
de la data comunicării actului administrativ, în vederea revocării în tot sau în parte a acestuia.

(2) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Odată o adoptarea prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se
abrogă.

Art.4.Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de către secretarul comunei Coşna, 
pentru comunicare factorilor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ilie Pilug

Coşna, 19.08.2020 
Nr.54
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abţineri”, 0 ’ 
ordinară din 19.08.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Mariana Ivan

împotrivă” din numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa


