
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                       JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
  

                                                    HOTARAREA NR.58 
                                     din 28 aprilie 2021 

 
 
privind:  modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.254/27 octombrie 2020 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul 
de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 aprilie 2021; 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare al  Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

  Luand in discutie raportul de specialitate al Directiei administratie publica, contencios, 

inregistrat sub nr.8155/20.04.2021; 

Adresa Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila nr.6866/05.04.2021, inregistrata la 

Consiliul Judetean Braila sub nr.7291/08.04.2021; 

Avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii 

internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant,cultura,culte,tineret si activitati 

sportive; 

Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.1/8 ianuarie 2021 privind constatarea   incetarii 

de drept, inainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judetean al domnului 

Paladi George-Adrian si declararea “vacant” a locului detinut; 

Pe baza rezultatului votului secret exprimat de consilierii judeteni; 

In conformitate cu prevederile art.12 alin.7, art.96 alin.2^1 lit.”c”. art.96 ,alin.6 si 7, din 

Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si cpmpletarile ulterioare, coroborate cu 

cele ale art.4 alin.2 lit.”c”, art.10 alin.2, art.11 alin.1 si art.15 alin.1 din Ordinul Ministerului 

Educatiei Nationale nr.4619/22.09.2014, actualizat, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliului de administratie din invatamantul preuniversitar; 

Potrivit art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 



In baza art. 173 alin.1 lit.”d” ,coroborat cu art.173 alin.5 lit.”a” din Ordonanta de urgenta 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de urgenta nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.I  – Art.1 al Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.254/27 octombrie 2020 se 

modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“ Se aproba desemnarea in calitatea de reprezentanti ai Consiliului Judetean Braila, in 

Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila urmatorii domni 

consilieri judeteni dupa cum urmeaza: 

- Ichim Andrei Ionut 

-  Burtea Fanel  

- Chivu Mirela. 

Art.II – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.254/27 octombrie 

2020 raman neschimbate. 

Art.III - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati, prin grija 

Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios. 

 

                          

Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot electronice cu majoritatea prevazuta de lege. 

 
 
 
  

         PRESEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZA 
                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                          DUMITREL PRICEPUTU 
 

 


