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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 240 
 
 Privitor la:  desemnarea domnului Marinescu Ștefan având funcţia 

de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de 
speciliatate al primarului comunei Roșiile, județul Vâlcea ca 
reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al 
Şcolii Gimnaziale Roşiile, județul Vâlcea pentru anul școlar 
2021-2022. 

 

  Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Având în vedere referatul, raportul de specialitate înregistrat la nr. 
3503/15.09.2021 al secretarului general UAT Roșiile, prin care arată faptul că trebuie 
desemnată o personaă ca reprezentant al primarului în Consiliul de Administrație al 
Şcolii Gimnaziale Roşiile pentru anul școlar 2021-2022 având în vedere adresa Școli 
Gimnaziale Roșiile nr. 330/15.09.2021; 
 În conformitate cu  prevederile art. 96 alin. 2 lit. a din Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3, art. 5 coroborate 
cu art. 7 alin. 1 lit. c din Ordinului MEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar, L. nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 
afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 155 alin. (1), lit. d), alin. (5) lit e),  art. 196 alin. (1) lit. b)  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit următoarea: 

 
DISPOZIŢIE 

 

  Art.1. Se desemnează domnul Marinescu Ștefan având funcţia de consilier 
achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea ca reprezentant al primarului Comunei Roșiile, județul Vâlcea în 
Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale Roşiile, pentru anul școlar 2021-2022. 
 Art. 2. Prezenta dispoziţie se va aduce la îndeplinire de domnul Marinescu 
Ștefan atribuțiile fiind cele stabilite de L. nr. 1/2011 cât și alte atribuții stabilite 
conform art. 96 alin. 7 lit. l, legislație incidentă.  
 Art. 3. La data emiterii prezentei îşi încetează valabilitatea orice dispoziție 
contrară. 
 Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Şcolii Gimnaziale Roşiile, 
persoanei nominalizată la art. 1 pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului 
general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roşiile, 15.09.2021 
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