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HOTĂRÂREA NR. 136 
Din 29 septembrie 2021 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 133/31.08.2021 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de 

administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, 

pentru anul şcolar 2021 - 2022 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
, Hotărârea Consiliului local nr.133/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2021 - 2022; 

, Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
,Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; 
, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
,Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement ; 
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (2) lit. a), b), c) din Legea nr.1 /2011 a 

educaţiei naţionale, ale Ordinului nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar emis de Ministerul Educaţiei, ale art. 129 alin. (2) lit. (d), coroborate cu ale 
alin. (7) lit. (a), alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/2019, 

În temeiul art. 139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 133/31.08.2021 
în sensul înlocuirii reprezentanţilor Consiliului Local Buftea desemnaţi în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru 
anul şcolar 2021-2022, după cum urmează: 

1. Reprezentanţi Consiliul local la Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" Buftea: 
Doamna Suliman Liliana - Carmen se înlocuieşte cu doamna Burtea Andreea. 
Doamna Răduţă Georgeta se înlocuieşte cu doamna Marin Doiniţa. 

2. Reprezentanţi Consiliul local la Şcoala Gimnazială nr.1: 
Doamna Burtea Andreea se înlocuieşte cu doamna Suliman Liliana - Carmen. 



Art. 2. · Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, membrilor desemnaţi pentru ducerea la îndeplinire, 
unităţilor de învăţământ şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




