
                                                                                         

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de 

administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana 

 

 

 

         Consiliul local al comunei Bălăceana,Judeţul Suceava: 

 

 

        Având în vedere: 

 

 -adresa nr.826 din 21.09.2021 emisă de Şcoala Gimnazială Bălăceana, înregistrată la 

Primăria Bălăceana cu nr.3473 din 21.09.2021; 

            - referatul de aprobare prezentat de către domnul Constatin- Octavian Cojocariu -

primarul comunei Bălăceana , înregistrat cu nr.3659 din 12.10.2021; 

              -raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul de specialitate, înregistrat cu 

nr.3662 din 12.10.2021; 

     - avizul favorabil al Comisiei pentru învăţămân, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social culturale, culte, protectie copii si al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică si de disciplină, apararea ordinii si liniştii publice, a drepturilor 

cetaţenilor, înregistrate cu nr.3741 din 18.10.2021 ; 

- prevederile art.96 alin.(2) lit. a) din  Legea nr. 1 din  5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,  

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

din 3 iulie 2019-Codul Administrativ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art.1- Se desemnează doamna consilier Busuioc Rodica, ca reprezentant al Consiliului Local 

al comunei Bălăceana, judeţul Suceava in Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale 

Bălăceana, judeţul Suceava.   

  Art.2 -Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 

Preşedinte de şedinţă, 

Dumitru Oscepiuc 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei – Elena Beşa 

Bălăceana, 20 octombrie 2021 

Nr.63 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 

 

 

 
 


