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DISPOZITIA NR. 133 / 05.10.2022  

Privind desemnarea reprezentantului  primarului comunei Mereni in Consiliul de 

administratie  al Scolii Gimnaziale  ,, Nichita Stanescu,, Mereni pentru anul scolar  2022-2023 

 

 Analizand temeiurile juridice: 

-Prevederile art. 96, alin. (2), lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/ 2011 , cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-Prevederile  art. 4, lit. b)  din Ordinul nr. 5154 / 30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei 

cadru de organizare  si functionare a consiliului de administratie  din unitatile de invatamant 

preuniversitar; 

-Prevederile Legii nr. 87 / 2006  pentru aprobarea OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003  privind transparenta  decizionala in administratia publica 

locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luand act de: 

-Adresa nr. 1281 / 21.09.2022  a Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,,  Mereni inregistrata la 

Primaria comunei Mereni sub nr. 5645 / 21.09.2022  prin care se solicita  numirea 

reprezentantului primarului comunei Mereni in Consiliul de administratie pentru anul scolar 

2022-2023. 

 In temeiul prevederilor  art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a) precum si ale art. 196, 

alin. (1), lit. b) , art. 197, alin. (1) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Primarul comunei Mereni, judetul Constanta domnul Dumitru Gurita: 
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DISPUNE: 

Art. 1-  Se desemneaza ca reprezentant al  primarului comunei Mereni in Consiliul de 

Administratie al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu ,, Mereni pentru anul scolar 2022-2023  

doamna Corneanu Cornelia. 

Art. 2- Persoana nominalizata la art. 1 va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei dispozitii. 

Art. 3- Prezenta dispozitie poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004  a contenciosului 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4- La data intrarii in vigoare a  prevederilor prezentei dispozitii  isi inceteaza  efectele orice 

alte  prevederi contrare. 

Art. 5- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta dispozitie institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
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