
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind inlocuirea domnului Bălţătescu Vasile din functia de  reprezentant al Consiliului local 
in “Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” la Colegiul Tehnic Ion Creangă 

Tg. Neamţ, pentru mandatul 2016-2020 
 

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având in vedere prevederile: 
 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 
 Art. 11 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata, modificată şi 

completată prin Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei;  

HCL nr. 162/28.07.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
”Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ din orasul 
Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020; 

HCL nr. 44/31.01.2017 privind incetarea  mandatului de consilier local al domnului 
Bălţătescu Vasile si declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al 
Orasului Tirgu Neamt;  

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ precum si raportul de 
specialitate al Serviciului Juridic Contencios, Administraţie publică locală, înregistrate cu nr. 
2902/21.02.2017;  

Procesul-verbal al Comisiei de validare nr. 100/28.02.2017; 
Avizele comisiilor de specialitate;  
In temeiul art. 36 alin. 1 şi 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; 
HOT|R|{TE :           

     Art.1 Se aprobă inlocuirea domnului Bălţătescu Vasile, numit prin HCL nr. 162/28.07.2016, din 
functia de  reprezentant al Consiliului local in “Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei” la Colegiul Tehnic Ion Creangă Tg. Neamţ, cu d-nul./d-na. consilier local Luculescu 
Vasile, pentru mandatul 2016 – 2020.   
    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. 
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Preşedinte şedinţă, 

Consilier local, Borş Paul 
 

                                                             Contrasemnează, 
Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi 18 
Pentru  
Împotrivă  
Abţineri   


