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HOTĂRÂREA NR.31 
Din 31 Martie 2017 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în consiliul de administraţie 
al Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" Buftea şi al Liceului Tehnologic „Barbu A. 

Ştirbei", pentru anul şcolar 2016-2017 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Adresa Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" nr. 710/2017, înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 4240/2017; 
• Adresa Liceului Tehnologic „Barbu A Ştirbei" nr. 234/2017, înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr. 4198/2017; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 90/22.09.2016 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în consiliul de administraţie şi în comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, în cadrul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2016 - 2017, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile art. 96 litera c1

) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, coroborate cu ale Ordinului nr. 3160/2017 emis de Ministerul Educaţiei 
Naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; 

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1 ), din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Începând cu data prezentei hotărâri, se desemnează domnul Stanciu 
Tănase, reprezentantul Consiliului local al oraşului Buftea în consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" Buftea, pentru anul şcolar 2016 - 2017, ca 
urmare a prevederilor Ordinului nr. 3160/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art.2. - Începând cu data prezentei hotărâri, se desemnează domnul Costache 
Marin reprezentantul Consiliului local al oraşului Buftea în consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic "Barbu A. Ştirbey'' Buftea, pentru anul şcolar 2016-2017, ca urmare a 
prevederilor Ordinului nr. 3160/2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Art.3. - (1) Poziţiile nr.1-2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 
90/22.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Buftea în consiliul de administraţie al Liceului 
Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" Buftea şi al Liceului Tehnologic "Barbu A. Ştirbey'' 

Buftea, îşi încetează aplicabilitatea. 



(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Buftea nr. 90/22.09.2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliul de Administraţie 
şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, în cadrul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2016 -
2017, rămân neschimbate. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, persoanelor nominalizate pentru ducerea la îndeplinire, unităţii 
de învăţământ şi Instituţiei Prefectului - judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA~LA 
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