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ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
                                HOTARÂRE 

privind modificarea anexei la HCL nr. 163/28.07.2016 privind aprobarea numirii reprezentanţilor 
consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din ora[ul Tirgu 

Neamţ, pentru anul [colar 2016 - 2017 
                        
             Consiliul local al ora[ului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având in vedere prevederile: art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 
 OG nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011; 
 Ordinul nr. 3160 din 1 februarie 2017 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. 4.619/2014; 

HCL nr. 120/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali şi HCL nr. 
121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit; 

Adresa Colegiului Tehnic “ Ion Creangă” Tîrgu Neamţ înregistrată sub nr. 3167/23.02.2017, 
precum şi adresa Liceului ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ înregistrată sub nr. 3055/22.02.2017;  

Analizând expunerea de motive a primarului ora[ului Tîrgu Neamţ precum si raportul de 
specialitate al Serviciului Juridic Contencios, Administraţie publică locală, înregistrate cu nr. 
3997/09.03.2017                                                                                                

Avizele 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; 
HOT|R|{TE : 

     Art.1 Se aproba  modificarea anexei la HCL nr. 163/28.07.2016 privind aprobarea numirii 
reprezentanţilor consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ de stat din 
oraşul Tirgu Neamţ, pentru anul şcolar 2016 – 2017, 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 ora[ului Tirgu 
Neamt va lua toate masurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri; 
    Art.4. Secretarul ora[ului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri, prin 
Compartimentul Administraţie publică locală, instituţiilor si persoanelor interesate. 
Nr. 78 
din 13.03.2017 
                                                     Preşedinte de şedinţă, 
                                                    Consilier: Ciorsac Elena 

              Contrasemnează, 
           Secretar oraş, 

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