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D I S P O Z I Ţ I A  Nr.188 
privind desemnarea unei persoane ca reprezentant 

al primarului comunei Somova în 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Traian Cosovei” Somova

Cosovei Nicolae, primar al comunei Somova, judeţul Tulcea;
Văzând cererea cu nr.1439/31.08.2015 înregistrată sub nr.6514/ 02.09.2015 la 

instituţia noastră, prin care Directorul Şcolii solicită desemnarea unui reprezentat al 
Primăriei comunei Somova în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Traian Cosovei 
Somova;

Ţinând cont de:
- prevederile art.96 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale;

în conformitate cu prevederile de art.63 alin.(l) lit.e), art.68 alin.(l) şi ale art.l 15 
alin.(l) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art.l începând cu data emiterii prezentei, se desemnează d-nul Potop Ion din localitatea 
Mineri, CNP 1590104360026, ca reprezentant al primarului comunei Somova în Consiliul de 
administraţie al Şcolii Gimnaziale „Traian Cosovei” Somova pentru anul şcolar 2015-2016.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de persoana nominalizată 
la articolul precedent.

Art.3 Prezenta dispoziţie se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Tulcea, autoritatilor 
si persoanelor competente pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Emisa astazi: 02 Septembrie 2015
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Contrasemneaza
Secretarul comunei, 
Cristian Postică
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Domnului Primar Nicolae Cosovei
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Cf. Art. 96, alin 2, lit. B din Legea 1/2011,
In temeiul .art. (2), lit. a, din Metodologia cadru de organizare si funcţionare a 

consiliului de administraţie din unitatile de invatamant preuniversitar, va rugam sa 
desemnaţi un reprezentant al Primarului pentru a face parte din consiliul de 
administraţie al unitatii noastre de invatamant in anul şcolar 2015-2016.

Menţionam faptul ca in anul şcolar 2014-2015 am colaborat foarte bine cu 
persoana desemnata de dvs., domnul Potop Ion.
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