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DISPOZITTE

privind desemnarea reprezentantilor primarului in consiliile de administrafe
ale unitaiilor de lnv4lmant preuniversitar cu personalitate juridicd din
comuna Sine$tijudelul la;i, pentru anul $colar2019 2020

Primarul comutrei Sine;ti judetul Iasi,

AvAnd in vedere:
-adresa nr.|44211.7 .09.2019 a Scolilor Gimnaziale Stornesti si adresa nr.1388/17.09.2019 a Scolii (limnaziale
Sinegti, prin care se solicitd desemnarea reprezentantului Primarului comunei Sineqti in consiliile de
administraf ie ale acestora;
Vdz6nd qi dispoziliile:

- aft.96 alin.2lit,"a" din Legeanr,l/2011 Legea educaliei nalionale,cu rnodificdrile gi con.rpletirile ulterioare,
-art.4 alin.I lit."a" din Metodologia - cadru de organizare qi funcJiopare a consiliului de administralie din unitljile
de inviJdmint preuniversitar aprobata prin Ordinul M.E.N nr.4.619 din 22 septembrie 2014;
-H.CL Sinegti nr.812019 pentru aprobarea o rganizdrii refelei unitdlilor de invdJimAnt preuniversitar de stat din
cadrul comunei Sinestijudetul Iasi, pentru anul gcolar 2019 - 2020;
In exercitarea prerogativelor prevdzute de art. 129 alin 2,(d) cu trimitere la alin. 7 lit.(a) qi in terneiul art. 196
alin.1 lit.(b) din O.U.G.R. nr.57/2019 - privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art. 1. -Se desemneazd pentru anul gcolar 201912020 ca reprezentanli ai primarului
comunei Sinegti judelul Iaqi in consiliile de administralie ale $colilor Gimnaziale din comuna
Sinegti judetul Iasi, persoanele menlionate in lista anexd nr.1 1a prezenta dispozilie.

.
.
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Art.

2, -Secretarul comunei va asigura publicitatea $i va comunica prezenta dispozilie:

-persoanelor desemnate Ia art.1 spre stiin[d $i conformare,
-directorilor $colilor din comuna Sinesti-spre $tiintd

-lnspectoratului Scolar al judelului la$i -spre $tiini5,

-responsabilului cu pagina de internet a primariei locale,
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitAtii.

Contrasemnat conf. Aft .243
alin.1 din O.U,G.R. nr.5712019

SECRETAR,
Jr.Nancy Loghin

Nr.
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Data: 30 septembrie 2019

Anexa nr.1 la Dispozitria nr'220/ 30,09'2019

ROMANIA
PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel.tF ax 02321325100

cod postal70745

REP RE ZEN TANT I I
Primarului comunei Sinesti in consiliile de administratie ale unitalilor de invalemant
preuniversitar din comuna Sinesti judetul lasi:

Numele si
prenumele
reprezentatului

Nr.
Crt.

Radu Mihai

1

Primarul comunei
Sinesti
Pricop Angelica

2

-functionar
public Primaria
Sinesti
-functionar
public Primdria
Sinesti

Scoala
Stornesti

Scoala Sinesti

PRIMAR
Petru Holicov
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Contrasemnat conf , Art.243
alin.1 din O.U.G.R. N 5712019
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