MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂREA NR.85
Privitoare la desemnarea reprezentantului consiliului local în
Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor - Drăgăşani
Consiliul local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 18.12. 2020, la care participă un număr de 17 consilieri, din totalul de 19 consilieri în
funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Spiridon Marian, a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului municipiului Drăgăşani,
înregistrat sub nr. 28922/11.11.2020 şi Raportul de specialitate al Compartimentului
juridic înregistrat sub nr. 28923/11.11.2020, prin care se propune desemnarea
reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administraţie al Clubului Copiilor Drăgăşani;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiei pentru învaţământ, culte,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement şi Comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi avizul de legalitate
dat de secretarul general al localității proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.
28924/11.11.2020;
În baza prevederilor art.15 alin.(4) din Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare şi
funcţionare a uităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările și completările
ulterioare, aprobat prin Ordinul nr.5567/2011 al Ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, coroborate cu prevederile art.129 alin (2) lit.d) şi alin. (7) lit.a) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 12 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă”, adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se desemnează doamna consilier, Postolache Monica – Cristiana,
în
calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Drăgăşani în Consiliul de
Administraţie al Clubului Copiilor – Drăgăşani, pentru anul școlar 2020 - 2021.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general, doamnei
Postolache Monica – Cristiana, Primarului Municipiului Drăgășani, Clubului Copiilor –
Drăgăşani, Instituţiei Prefectului – Județul Vâlcea şi se va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare și prin publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Drăgășani.
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