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DISPOZITIA NR. 163 
din 4 noiembrie 2020 

privind : desemnarea reprezentantului Instituției Primarului Oraşului Bereşti , judeţul Galaţi 
în  

Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Paul Bujor” Berești  
 
 Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, validat prin Încheierea civilă nr. 43/14.10.2020 a 
Judecătoriei oraşului Tg. Bujor; 
 Având în vedere referatul  drei Donciu Ana Cristina – secretar general al oraşului Bereşti înregistrat 
sub nr. 4826 din 4 noiembrie 2020  prin care propune desemnarea doamnei  Radu Alina Ionica, consilier în 
Aparatul de specialitate al Primarului orașului Berești ca reprezentant al Primarului Orașului Berești în 
Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Paul Bujor” Berești;  
 În conformitate cu:  

- prevederile art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. „b” din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare;   
 - prevederile art. 4 alin. (1) lit. „b^1” și art.  7 alin. (1) lit. „c” din Metodologia cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
MEN nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare;    

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. „e” și art. 157 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 In baza art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 199 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1.  Începând cu data prezentei dispoziții și până la data de 1 octombrie 2021, doamna Radu 
Alina Ionica având funcția de consilier în Aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Bereşti, se 
desemnează reprezentant al Primarului Orașului Berești în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic 
„Paul Bujor” Berești. 

 
Art. 2.  Doamna Radu Alina Ionica va participa la ședințele Consiliului de administrație al Liceului 

Tehnologic „Paul Bujor” Berești și va exercita dreptul de vot în toate problemele ce privesc atribuţiile stabilite 
în sarcina Consiliului de administrație prin lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi 
contracte colective de muncă aplicabile.  

 
Art. 3. Prezenta Dispoziţie devine executorie și produce efecte de la data comunicării.  
 
Art. 4. Prezenta Dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Art.5. Secretarul general al oraşului Bereşti va asigura comunicarea prezentei dispoziţii  persoanei 

în cauză, Liceului Tehnologic „Paul Bujor” Berești, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea 
exercitării controlului sub aspectul legalităţii. 

  
PRIMAR , 

Bejan Mihai-Lucian 
 
 
                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                SECRETAR GENERAL  
                   Donciu Ana Cristina 

 



 
ROMÂNIA 
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     ORAŞUL BEREŞTI 
    SECRETAR GENERAL 
Nr.   4826  din  4 noiembrie 2020 
 
          Se aprobă, 
            PRIMAR 
 
 
 
 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 Subsemnata, Donciu Ana Cristina, secretar general al oraşului Bereşti, vă aduc la cunoştinţă 
următoarele: 

În urma încetării la data de 1 octombrie 2020 a mandatului reprezentantului Instituției Primarului în 
Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Paul Bujor“ al orașului Berești, s-a solicitat de către 
instituția de învățământ cu adresa nr. 2619/27.10.2020 desemnarea unui reprezentant al Primarului unității 
administrativ teritoriale pentru anul școlar 2020 - 2021.  

Astfel, conform art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și ale  art. 4 (1) lit. „b^1” și art.  7 alin. (1) lit. „c” din Metodologia cadru 
de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată 
prin Ordinul MECTS nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, din consiliul de administrație al 
școlii face parte primarul sau un reprezentant al primarului .  

Potrivit art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele 
exercitării atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității.   

Având în vedere prevederile legale sus menționate, vă rog ca, prin dispoziţie, să dispuneţi 
desemnarea reprezentantului Primarului Orașului Berești în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic 
„Paul Bujor” Berești, ca fiind doamna Radu Alina Ionica – consilier în Aparatul de specialitate al Primarului 
orașului Berești. Precizez că acesta a fost informată în prealabil cu privire la desemnarea ca reprezentant în 
Consiliul de Administrație.   

Spre cele legale, vă rog să dispuneţi, 
 
 
 
             SECRETAR GENERAL, 
      Donciu Ana Cristina 
 
 
 
 
Am fost informată în prealabil cu privire la propunerea de desemnare ca reprezentant al Primarului 
Orașului Berești în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Paul Bujor Berești,  

Consilier Radu Alina Ionica 
 
 
 
 
 


