ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 65 /2019
privind modificarea art.2 al HCL nr.201/2018 referitoare la desemnarea reprezentanŃilor
Consiliului Local al municipiului Orăştie în Consiliile de AdministraŃie, în Comisia de
evaluare şi asigurarea calităŃii şi în Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenŃei, a
faptelor de corupŃie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităŃii ale
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie pentru anul şcolar 2018/2019

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- Adresa înregistrată sub nr.2749/28.02.2019 prin care solicită desemnarea a încă unui
reprezentant al Consiliului local al municipiului Orăştie în consiliul de administraŃie al Liceului
Tehnologic „N.Olahus” Orăştie;
- proiectul de hotărâre nr.69/2019, expunerea de motive a Primarului nr.3849/21.03.2019,
raportul DirecŃiei A.P.L nr.3850/21.03.2019 şi raportul de avizare al comisiei pentru învăŃământ,
sănătate, sport, cultură şi culte;
În baza prevederilor art.96, alin.(2), lit.”b”, lit.”b¹”, alin.(5) din Legea educaŃiei naŃionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei-cadru de organizare şi
funcŃionare a consiliului de administraŃie din unităŃile de învăŃământ preuniversitar, aprobată prin
Ordinul M.E.N nr.4619/2014;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.1 şi art.45, alin.(1) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică art.2 al H.C.L nr.201/2018, care va avea următorul cuprins : „ Numeşte ca
reprezentanŃi ai Consiliului local al municipiului Orăştie în Consiliul de AdministraŃie al Liceului
Tehnologic „N.Olahus” Orăştie, pe domnul consilier Paşca Ioan şi domnul consilier Dungan
Dorian”.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează directorii unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar din municipiul Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- Liceului Tehnologic „N.Olahus” Orăştie.
Orăştie, 27.03.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 martie 2019, prin vot secret, 12 voturi „pentru”
şi 6 abŃineri din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

