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  HOTĂRÂREA  NR. 18/2016 

din 26.08.2016 
 
          Privitor la: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Lăcusteni, în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 

. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
26.08.2016, la care participă un nr. de 9 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  dnul. consilier Constantin Nicolae a fost ales preşedinte de şedinţă,  pentru 
lunile iulie, august şi septembrie 2016. 

AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 2608/22.08.2016, prezentată de d-nul. Ing. BOCŞARU COSMIN, 
primarul comunei Lăcusteni; 

 Raportul de specialitate nr. 26078/22.08.2016 prezentat de secretarul comunei Lăcusteni; 
             Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi                 
raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei; 
             În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei 
naţionale, coroborat cu art. 36 alin . (2)  lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1, din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 
             În temeiul art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 9 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea 
 

        HOTĂRÂRE: 
            Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, se desemnează dnul. consilier local, prof. 
Puchin Marin, reprezentant al Consiliului Local Lăcusteni, membru în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Lăcusteni. 
           Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 
primarului comunei Lăcusteni, Preşedintelui Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Lăcusteni şi d-lui. Puchin Marin, prin grija secretarului comunei. 
 

 
                                                     Lăcusteni,  26.08.2016  
    

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       Contrasemnează:  
   CONSTANTIN NICOLAE                     SECRETAR,                                    
              BRĂNESCU  ADRIAN                             
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