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R O M Â N I A
         JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

  CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.186
privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în
Consiliul de administraţie a „Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga” din oraşul Ocna Mureş

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la data
de 23.09.2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1027/17.09.2015 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;

Având în vedere: adresa nr.1883/01.09.2015 depusă de Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”
din oraşul Ocna Mureş şi înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş  sub nr.12684/02.09.2015,
expunerea de motive a primarului oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu nr.13050 din data de
09.09.2015 şi  raportul nr.13095 din 09.09.2015 întocmit de către Direcţia Juridică, avizul
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile
art.4, alin (1), lit c) din ordinul ministrului MEN nr.4619/22.09.2014, pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, prevederile art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul : art. 36 alin. (6) lit.a) pct. 1, art.45 alin. (1) şi art 115 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se desemnează trei reprezentanţi ai  Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş şi anume:
d-nul Olariu Iulian,d-nul Nicoară Florinel şi d-na Guţ Maria Ana, pentru a face parte din Consiliul
de administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Lucian Blaga”, începând cu  anul şcolar 2015-2016.

.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul

oraşului Ocna Mures,  Vinteler Silviu.

 Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Juridică;
-Şcoala Gimnazială” Lucian Blaga” din oraşul Ocna Mureş;
-Reprezentanţilor desemnaţi să facă parte din Consiliul de Administratie al Şcolii Gimnaziale

“Lucian Blaga” Ocna Mureş.
 Ocna Mureş, 23.09.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA                p.SECRETAR ORAŞ

PANDOR  NICUŞOR
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