
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
 
  

DISPOZITIA  Nr. 318  / 09.09.2022 
privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Gângiova 

 in Consiliul de Administraţie al Şcolii  Gimnaziale Gângiova  
 

   
        Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie 
conform Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al 
Judecatoriei Segarcea;        
       Avand in vedere referatul nr.4965/09.09.2022 prin care se propune spre 
aprobare desemnarea unui reprezentant din partea primarului comunei Gângiova 
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gângiova, adresa 
nr.1369/01.09.2022 a Scolii Gimnaziale Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art. 96 , alin. 2.1 , lit.b din Legea  nr. 1/2011 a educaţiei nationale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.4, alin.3, lit.a din Ordinul M.E. 
nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare 
a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 
        In temeiul  art. 196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, 
art.240 si art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 
   
 

D I S P U N E  : 
 
 
Art.1. – Se desemnează ca reprezentant al primarului comunei Gângiova, 
judeţul Dolj în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gângiova 
doamna Draghici Carmen, având funcţia de asistent medical comunitar în cadrul  
Primariei comunei Gângiova, judeţul Dolj. 
Art.2. – Secretarul general al comunei Gângiova, judetul Dolj va comunica 
prezenta dispoziţie doamnei Draghici Carmen, Şcolii Gimnaziale Gângiova, 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei.  
  
 
 

              PRIMAR,                                  Contrasemneaza pentru legalitate, 
       PREDA CRISTACHE                           SECRETAR GENERAL 
                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 



JUDEŢUL DOLJ 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
Nr.  54   din  09.09.2022 

PROIECT 
 

  

DISPOZITIA  Nr.....  / 09.09.2022 
privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Gângiova 

 in Consiliul de Administraţie al Şcolii  Gimnaziale Gângiova  
 

   
        Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie 
conform Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al 
Judecatoriei Segarcea;        
       Avand in vedere referatul nr.4965/09.09.2022 prin care se propune spre 
aprobare desemnarea unui reprezentant din partea primarului comunei Gângiova 
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gângiova, adresa 
nr.1369/01.09.2022 a Scolii Gimnaziale Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art. 96 , alin. 2.1 , lit.b din Legea  nr. 1/2011 a educaţiei nationale, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.4, alin.3, lit.a din Ordinul M.E. 
nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare 
a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 
        In temeiul  art. 196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, 
art.240 si art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 
   
 

D I S P U N E  : 
 
 
Art.1. – Se desemnează ca reprezentant al primarului comunei Gângiova, 
judeţul Dolj în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gângiova 
doamna Draghici Carmen, având funcţia de asistent medical comunitar în cadrul  
Primariei comunei Gângiova, judeţul Dolj. 
Art.2. – Secretarul general al comunei Gângiova, judetul Dolj va comunica 
prezenta dispoziţie doamnei Draghici Carmen, Şcolii Gimnaziale Gângiova, 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei.  
  
   
 

              PRIMAR,                                             Avizat pentru legalitate, 
       PREDA CRISTACHE                                SECRETAR GENERAL 
                                                                               SADOVEANU IOANA 
 



 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. …........ /2022  

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

1 2 3 

Semnarea dispoziției1) …………..….2022  

Comunicarea către prefectul județului2) ………..…….2022  

Aducerea la cunoștință publică3+4) ………………2022  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual3+4) 

………………2022 
 

Dispoziția devine obligatorie5) sau produce 
efecte juridice6), după caz 

………………2022 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor 

administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului 

în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 

 
 
 
 
JUDEŢUL DOLJ 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
Nr.   4966   din  09.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    4965   din     09.09.2022 
 
 
                                                                                        APROB, 
                                                                                       PRIMAR 
                                                                               PREDA CRISTACHE 
 
 
 
 

REFERAT 
  
 
 

        Avand in vedere  prevederile art.96, din Legea educatiei nationale nr.1/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca in unitatile de 
invatamant de stat consiliul de administratie este organ de conducere, intre 
acestia trebuie sa se regaseasca reprezentantul primarului si consilieri locali. 
Conform legii, inspectoratele scolare judetene stabilesc prin hotarare a 
consiliului de administratie, structura numerica minima a consiliilor de 
administratie pentru fiecare unitate de invatamant, in functie de marimea si 
complexitatea acesteia. Conform art.96, alin.2, lit.b ne revine obligativitatea 
desemnarii unui reprezentant din partea primarului si a doi reprezentanti din 
partea Consiliului Local Gângiova, pentru a participa la sedintele Consiliului de 
Administratie ale Scolii Gimnaziale Gângiova. 
    De aceea, va propun domnule primar sa emiteti o dispozitie  pentru 
desemnarea unui reprezentant din partea primarului care sa participe la sedintele 
Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Gângiova. 
 
 
 
 

 
SECRETAR GENERAL, 
SADOVEANU IOANA 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


