
 

 
         

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în 

Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.08.2021, 

urmare a adresei Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani cu nr. 2977 din 

16.08.2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 14248               

din 18.08.2021, prin care se propune desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 14249 din 

18.08.2021 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură. 

în conformitate cu prevederile art. 96 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările ulterioare, şi art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din 

Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se desemnează doamna Hrițcu-Lafontain Mihaela și doamna Abăcioaei Rodica,  ca 

reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale 

Speciale „Sfântul Stelian” Botoşani.  

 Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 27/28.01.2021 îşi încetează 

aplicabilitatea.  

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, persoanele nominalizate la art. 1 și Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” 

Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

         

                        PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

              Doina – Elena Federovici                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Marcel – Stelică Bejenariu 

 

                      

 

Botoşani, 

Nr. 169 din 30.08.2021  


