
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea anexei la HCL nr.69 din 04.07.2012 privind aprobarea 
Reprezentantilor Parintilor, a Institutiei Primarului si Reprezentantii Consiliului Local  in 

Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din 
orasul Tirgu Neamt. 

 
                                  Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț; 
 Avand in vedere dispozitiile art.167, alin.15 din Legea nr.354/2004 pentru modificarea si 
completarea Legii invatamantului nr.84/1995, Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 publicata in Monitorul 
Oficial nr.18 din 10.01.2011, Sectiunea a II-a (Conducerea unitatilor de invatamant) Art. 96, ali.(2). 

Analizand Raportul de specialitate nr. 3.042 din: 25.02.2013  intocmit de biroul Investitii; 
Examinand si adresa inaintata de Liceul Economic „Vasile Conta” nr. 747/25.02.2013 prin care se 

solicita desemnarea unui inlocuitor ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Tg.Neamt in Consiliul 
de Administratie a mentionatei institutii de invatamant in urma demisiei d-lui Cozma Dumitru Daniel; 

Tinand seama de Programul de descentralizare privind finantarea si administrarea scolilor, pe de 
o parte, precum si de conditiile pentru stabilirea scolilor cu personalitate juridica ca fiind cele cu minim 
200 elevi, pe de alta parte; 

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, 

HOTĂRĂȘTE : 
          

     Art.1 Se aproba modificarea anexei la HCL 69/04.07.2012 privind aprobarea reprezentantilor 
parintilor, a Institutiei Primarului si Reprezentantii Consiliului Local in Consiliile de Administratie a 
unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din orasul Tirgu Neamt, conform anexei la prezenta 
hotarare, parte integranta a acesteia. 
    Art.2. Biroul Investiții din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț va lua toate măsurile corespunzătoare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
    Art.3. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
Nr. 45 
din 27.02.2013 

Președinte de ședință, 
Consilier: Burlacu Ion 

                         Contrasemnează,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
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