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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.283/26.08.2021 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în 
Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.48.958/19.10.2021; 
        - raportul de specialitate al Compartimentului Învăţământ, înregistrat la 
nr.48.959/19.10.2021; 
         - adresa înregistrată sub numărul 47.633/11.10.2021 a domnului Peicea Milan 
consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, reprezentând demisia din 
cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „Ion Barbu”, începând cu 
data de 15.10.2021; 
       - adresa înregistrată sub numărul 47.632/11.10.2021 a domnului Peicea Milan 
consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, reprezentând demisia din 
cadrul Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, 
începând cu data de 15.10.2021; 
       - adresa înregistrată sub numărul 47.629/11.10.2021 a domnului Peicea Milan 
consilier în cadrul Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, reprezentând demisia din 
cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Acad. Marin Voiculescu”, 
începând cu data de 15.10.2021; 
       - adresa înregistrată sub numărul 47.635/11.10.2021 a domnului Peicea Milan 
consilier în cadrul Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, reprezentând demisia din 
cadrul Consiliului de Administrație al Grădiniței cu program prelungit „Dumbrava 
Minunată”, începând cu data de 15.10.2021; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;  
       - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte şi 
familie; 
       - prevederile art.129, alin.(2), lit.„d", alin.(7), lit.„a", art.136 şi art.196, alin.(1), lit.„a” 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
mdificările şi completările ulterioare; 
      - prevederile Legii nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
      - prevederile O.M.E. nr.4.029/24.06.2021;  
       - prevederile O.M.E.C.T.S. nr.5.567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară; 
       - prevederile O.M.E.C.T.S. nr.3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii  
în sistemul național de învățământ;  
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       - prevederile art.11, alin.(4) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005, 
actualizată privind asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei;  
       - prevederile art.3 ale O.M.E.N. nr.4.619/22.09.2014 cu mdificările şi completările 
ulterioare,  cu privire la metodologia cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;  
      - prevederile Ordinului M.E.C.S. nr.4.624/2015; 
      - prevederile art.70 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 
 
       În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d”, alin.(7), lit.„a”, art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), 
lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T A R Ă Ş T E: 
     
       Art.1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârii Consiliului Local 
nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu, în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022 și va avea forma prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Tehnice - Compartimentul Învăţământ, din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Giurgiu, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, Liceului 
Tehnologic „Ion Barbu”, Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, Școlii 
Gimnaziale „Acad. Marin Voiculescu” și Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava 
Minunată”, pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 373    

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
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