ROMANIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOISOARA
LEGISLATURA 2016-2020
HOTĂRÂREA nr. 24
Privind : inlocuirea domnului consilier Popa Valerian din calitatea de
reprezentant al Consiliului Local Boisoara in cadrul Consiliul de
Administratie al Scoli Gimnaziale Boisoara;

Consiliul Local al Comunei Boisoara ,întrunit în şedinţa ordinară pe luna
aprilie in data de 27 aprilie 2017, ora 9,00 la care participa un nr. de 9
consilieri din totalul de 9 in functie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017 dl.
Giurescu Paul, a fost ales presedint de sedinta;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, şi al comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor și al comisiei pentru învățământ, culte
sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement prin
care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 1133 din 20.04.2017, a d-lui Primar al Comunei
Boisoara;
- raportul de specialitate intocmit de catre secretarul UAT Boisoara,
inregistrat sub nr. 1134 din 20.04.2017;
Tinand cont de faptul ca domnului Popa Valerian , avand functia de
consilier local in Consiliul Local Boisoara, i-a incetat de drept calitatea de
consilier local;
Tinanad cont de prevederile Legii 1/2011 – Legea invatamantului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6) lit. a , art. 45 alin. (1) si
art. 115 alin. (1) lit b din Legea 215/2001 – legea administratiei publice,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 9
voturi pentru, adopta urmatoarea :
HOTARARE
Art. 1 Se aproba inlocuirea d-lui consilier Popa Valerian in consiliul de
Administratie al Scolii Gimnaziale Boisoara cu dl. Nita Constantin ,
consilier local in cadrul Consiliului Local Boisoara.
Art. 2 Incepand cu data prezentei hotarari inceteaza dispozitiile Hotararii
Consiliului local Boisoara nr. 22 dn 07.09.2016.
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului – Judetul Valcea
- Scolii Gimnaziale Boisoara
- Persoanelor interesate

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GIURESCU PAUL
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