
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOT|RÂRE 
 

privind aprobarea Reprezentantilor Consiliului Local si Reprezentantul  Institutiei 
Primarului in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate 

juridica din orasul Tirgu Neamt pentru anul scolar 2013-2014. 
                        

               Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam]; 
           Avand in vedere dispozitiile Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 publicata in M onitorul Oficial 
nr.18 din 10.01.2011, Sectiunea a II-a (Conducerea unitatilor de invatamant) art. 96, alin.(2) modificat prin 
Legea nr.62/21 martie 2013. 

Analizand Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt inregistrata cu 
nr.15.232/10.10.2013 si Raportul de specialitate nr.15.232/10.10.2013 al Biroului investitii, cat si avizele 
comisiilor de specialitate;  

Examinand adresele inaintate de unitatile de invatamant cuprinzand structura Consiliilor de 
Administratie aplicabile la nivelul fiecarei institutii scolare in parte conform legislatiei in vigoare, drept 
raspuns la adresa 14.197/24.09.2013, analizand si clarificarile inaintate ca raspuns la adresa 
nr.15.842/21.10.2013 emisa in urma desfasurarii sedintelor pe comisii ale Consiliului Local din 21.10.2013, 
inclusiv demisiile d-lui Trofin Gheorghe din CA de la Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Tg.Neamt cu nr. 
12.685/26.08.2013 si a d-lui Cozma Dumitru Daniel din CA de la Colegiul Tehnic „Ion Creanga” 
Tg.Neamt cu nr.15.925/22.10.2013; 

In temeiul art.36 alin.(2), lit.”d”, alin (6), lit.a punctul 1 si ale art.45, alin. (1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOT|R|{TE :           

     Art.1 Se aproba conform anexei lista Reprezentantilor Consiliului Local si Reprezentantul Institutiei 
Primarului si in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul 
Tirgu Neamt pentru anul scolar 2013-2014; 
    Art.2   Se abroga prin prezenta, HCL nr.69/24.07.2012; HCL nr.45/27.02.2013; HCL nr.94/30.05.2013; 
si HCL nr.140/02.08.2013; 
    Art.3. Biroul Investitii din cadrul Primaiei orasului Tirgu Neamt va lua toate masurile corespunzatoare 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 
    Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Autoritate tutelara; 
Nr. 186 
din 31.10.2013 

 
Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Luculescu Vasile 
 

 
 
 



Contrasemneaz\,                                                                                             
Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 Total consilieri locali     19 
  Prezenti           19          
  Pentru              19            
  Împotrivă                          
  Abtineri                          
                    
 


