
 1 

  

       
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL   
       
                                                       HOTĂRÂREA NR. 159 
       privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al oraşului Ocna Mureş  în 
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic  Ocna Mureș, respectiv al Școlii 
Gimnaziale Lucian Blaga Ocna Mureș, începând cu  anul şcolar 2018-2019. 
             
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 
publică la data de  18.09.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 432/ 14 
.09.2018 de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu; 
            Având în vedere: adresa nr. 1573/11.09.2018 înaintată de către Liceul 
Tehnologic Ocna Mureș și înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub 
nr.12531/11.09.2018 din care rezultă necesitatea numirii a unui reprezentant al 
Consiliului local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic 
Ocna Mureș,  adresa nr. 1824/12.09.2018 înaintată de către Școala Gimnazială Lucian 
Blaga Ocna Mureș și înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub 
nr.12603/12.09.2018 din care rezultă necesitatea numirii a trei reprezentanți ai Consiliului 
local al orașului Ocna Mureș în Consiliul de administrație al Școalii Gimnaziale Lucian 
Blaga Ocna Mureș,   referatul nr.12603/12.09.2018 şi raportul de specialitate favorabil nr.  
12859/18.09.2018          din data de .09.2018 întocmite de către Direcţia Juridică, avizele 
favorabile  ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş 
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată, 
OUG nr.49/2014, actualizată art.4 alin.1 din HGR.nr.2192/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, actualizată,  OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 
de învățământ preuniversitar, actualizat;  
         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,  actualizată; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art.1. Se desemnează domnul Leahu Ioan Mircea  în calitate de reprezentant al 
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 
Ocna Mureş, începând cu  anul şcolar 2018-2019.  
 
         Art.2. Se desemnează domnii Aron Marin, Baciu Ioan și  Mihăiescu Radu Ciprian                     
în calitate de reprezentanți ai Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, în Consiliul de 
administraţie al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”  Ocna Mureş, începând cu  anul şcolar 
2018-2019.  
 
        Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul oraşului Ocna Mures,  Vinţeler Silviu și reprezentanții desemnați. 
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       Art.4 . Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004  
a contenciosului administrativ, actualizată.       
 
 
                   Se comunică la:  
       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Liceului Tehnologic Ocna  Mureş; 
       - Școala Gimnazială Lucian Blaga Ocna Mureș. 
       - Reprezentanților desemnați să facă parte din Consiliile de administratie ale celor 
două unități școlare. . 
                                       
 

Ocna Mureş, 18.09.2018 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            SECRETAR ORAȘ, 
 DAN CIPRIAN TECAR                                                                  NICUȘOR PANDOR        

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Tehnored: T.O.M; .Ex:9 .anexe:0    Consilieri in functie:17; prezenti:15  ; voturi ,,pentru 15”(88,23%): ; voturi 
,,contra”: 0 ; abţineri: 0 . 
 

 
 
 
 
 


