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HOTĂRÂREA NR.20 din 29 ianuarie 2021 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul 

de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani  
pentru anul şcolar 2020-2021 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.20/2021 inițiat de Președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, referatul de aprobare 
nr.1110/2021, raportul de specialitate nr.1112/2021 al Direcției administrație publică 
locală din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.38/2021 al 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate și 
avizul nr.39/2021 al Comisiei juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești;     

Văzând adresa nr.1654/2020 a Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani, 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Hunedoara cu 
nr.13792/2020; 
 Tinând cont de rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal de 
numărare a voturilor; 

In conformitate cu dispoziţiile art.96 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4 alin 2 lit.b și art.7 alin.1 lit.b din 
Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  
Naţionale nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.173 alin.(5) lit.a  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 Ă R Ă Ş T E  : 
 
 
   Art.1 Desemnează pe doamna Petrescu Florentina, ca reprezentant al 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale 
”I.G.Duca” Petroșani pentru anul școlar 2020 - 2021. 

  Art.2  (1) Prezenta va fi comunicată  persoanei nominalizată la art.1, Scolii 
Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani, precum şi Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, 



prin grija Serviciului administrație publică locală și relații publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 

  (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
 
 
 

             CONTRASEMNEAZĂ: 
 PREȘEDINTE,     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
         Laurențiu Nistor                Daniel Dan 

    


