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            ROMANIA             

           Judeţul Alba 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

      CONSILIU LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR 175 

pentru modificarea HCLOM nr. 136/27.09.2012 privind numirea noilor reprezentanţi  

ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din oraşul Ocna Mureş 

 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

29.11.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1925/22.11.2012, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 

       Având în vedere adresa/procedura prealabilă nr. 20122/2/G/SJ/05.11.2012 a Instituţiei 

Prefectului judeţul Alba referitoare la unele aspecte privind legalitatea HCLOM nr. 136/27.09.2012 

privind numirea noilor reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Ocna Mureş, raportul de 

specialitate nr.15651/27.11.2012 al serviciului administraţia publică locală, secretariat, juridic şi 

relaţia cu societatea civilă şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna 

Mureş, coroborate cu art.96, alin.(1) şi alin.(2) lit. a) din Legea nr.1/2011 – legea educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 87, alin. (1) lit.d) din Legea nr.161/2003,.  

        În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(2), lit.a), alin.(6), lit.a) pct. 1 şi art. 45 din 

Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  
     

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Articol unic:  Se modifică articolul unic al Hotărârii nr. 136/27.09.2012 a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş, în sensul că, în locul domnului Podariu Pavel Gligor se numeşte domnul 

consilier local Baciu Ioan ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” din 

oraşul Ocna Mureş. 
 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul administraţia publică locală, secretariat, juridic, relaţia cu societatea civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 

      - LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”; 

      - Persoanele vizate; 

Ocna Mures, 29.11.2012 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  , 

           JR.PODARIU PAVEL                                                         SECRETAR ORAŞ 

                                                                                         JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15; Voturi “pentru”:14;  


