
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea numirii reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de 
învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamţ, pentru anul şcolar 2018-2019 

                        
             Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile: 
Art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,  
Ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1 lit. a,  art. 7 alin. 1 lit. c, din Metodologia - Cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare si funcţionare a 
Consiliului de Administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, completat de Ordinul 3160/2017, art. 
4 alin.1 lit. a - d; 
Ordinul nr. 4621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014; 

  Ţinând cont de: 
Adresa nr. 12037/30.08.2018 a Colegiului Naţional Ştefan cel Mare Tîrgu Neamţ, adresa nr. 
4708/28.08.2018 înregistrată sub nr. 11915/28.08.2018 a Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamţ, adresa nr. 
753/11.09.2018 înregistrată sub nr. 12618/12.09.2018 a Clubului Copiilor Tîrgu Neamţ; 
Analizând Expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ nr. 12685 /13.09.2018 precum si 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios, Administraţie publică locală nr. 12686/13.09.2018;  
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;  
In temeiul art. 36 alin. 2, lit. d, alin 6, lit. a pct. l  si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei 
publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
        Art.1 Se aproba numirea reprezentanţilor Consiliului Local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de 
învăţământ de stat din oraşul Tirgu Neamt, pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexei, parte integrantă. 
    Art.2   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice altă hotărâre contrară. 
    Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală din cadrul Primăriei oraşului Tirgu 
Neamt va lua toate masurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
    Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri, prin 
Compartimentul Administraţie publică locală, instituţiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 191 
din 26.09.2018 

Preşedinte de şedinţă, 
                        Consilier local,  Borş Paul                                                                                                                                

                                                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                   Secretar oraş,                                                                

C.j. Sabin Isabela                                                 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 


