
i ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CoNSILIUL LoCAL AL CoMIINET TeRcAu

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantului
Consiliului ilocal al comunei TarcIu in

Consiliul de Administra{ie al $colii gimnaziale ,rlalia Hdlducescu"

Consiliul local al comunei Tarciq, jude{ul Neamf ;

Avdnd in vedere prevederile art,96 alin. (1) $i (2) lit. ,,a" din Legea nr. 112011, legea

educaliei nafionale, cu modificdrile qi cor4pletdrile ulterioare, qi ale Ordinului nr. 4.61912014 pentru

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi funcJionare a consiliului de administralie din unitdlite

de invdldmdnt preuniversital;

Urmare a adresei nr. 1.6241I6.Q9.20I4 prin aare directorul $colii Gimnaziale ,,Iulia

HdlSucescu" solicitd desemnarea repreze$anlilor autoritAtilor locale care sd fac6, parte din consiliul

de administra[ie al unitAfli de invd!6m6nt, precum qi a disculiilor prealabile purtate in cadrul gedin]ei

ordinare din luna septembrie 2015 pe mar5iinea acestei solicitdri;

Ydzdnd expunerea de motive a vicQprimarului comunei qi propunerile formulate;

Pentru asigurarea flrnclionalitalii

personalitate juridicd;

orsanelor de conducere ale unitAtii de invdtdmdnt cu

Cu aviztil comisiilor de specialitatl ne domenii de activitate ale consiliului local;

tn temeiul art. 36 alin. (1), alin. p) lit. ,,d", alin. (6) lit. ,,a" pct. 1, alin. (9) qi ale arL. 45

alin. (1) din Legea administraliei publflce locale w.21512001, republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare,

Art. L Se desemneazd domnul iconsilier vtACtUCA MIRCEA pentru a reprezenta
Consiliului local al comun{i Tarcdu in cadrul Consiliului de Administra{ie al $colii
Gimnaziale ,,Iulia Hdlduce3,cu", comuna Tarcdu, judelul Neam{.

Lrt.2 Prin grija secretarului coinunei prezenta hotdrdre va fi inaintatd primarului qi

Instituliei Prefectului jude{{lui Neam! - in vederea exercitdrii controlului de legalitate,
autoritdfilor qi persoanelor iinteresate, urmdnd a fi adusd la cunogtinld publicd prin
afigaj la sediul primdriei-. i

Nr. 67 din 30 octombrie 2015

Numdr consilieri locali infunclie 13 i

rvA

i

HolrARAgrE:
I

C ontr as emne az d p entru I egal it at e,

Hotdrdrea a fost adoptatb in gedinla ordinard a Corlsiliului local al comunei Tarcdu
cu un numdr de 12 voturi pentru, 1 ablinere gi 0 vo(uri impotrivd din totalul de 13 consilieri prezen{i


