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H O T Ă R Â R E A 

NR.73/2019 

Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local oraș Teiuș în Consiliul de administrație 

la unitatea de învățământ Liceul Teoretic Teiuș prntru anul școlar 2019-2020 

 

                     Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 25 

septembrie 2019, ședință publică. 

                     Având în vedere: 

                     -proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local oraș Teiuș 

în Consiliul de administrație la unitatea de învățământ Liceul Teoretic Teiuș pentru anul școlar 2019-

2020 

                     -referatul de aprobare nr.12370/12.09.2019 Privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului local oraș Teiuș în Consiliul de administrație la unitatea de învățământ Liceul Teoretic 

Teiuș pentru anul școlar 2019-2020 

                     -raportul nr.12372/12.09.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Teiuș 

                     -avizele nr.12775/20.09.2019,12749/19.09.2019 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                     -adresa Liceului Teoretic Teiuș nr.1807/11.09.2019. 

                     În conformitate cu prevederile art.96 alin.2 din Legea nr.1/2011 ,legea educației 

naționale și Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.4619/2014 privind aprobarea Metodologiei 

cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare 

                     În temeiul pervederilor art.129 alin.2,lit.d,,alin.7,lit. a,art.139 si art.196 alin.1,lit.a din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

                                                                H O T Ă R Ă Ș T E 

 

            Art.1.Se desemnează dnii consilieri locali UNGUR MIHAI,FLOREA NICOLAE 

IOAN,CRIȘAN IOAN, reprezentanți ai Consiliului local oraș Teiuș în Consiliul de administrație al 

Liceului Teoretic Teiuș,pentru anul școlar 2019-2020. 

            Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se transmite: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba 

- Liceului Teoretic Teiuș 

- dosar ședință,dosar hotărâri 

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                             Teiuș,25 septembrie 2019 

 

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                  Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                        BARA MARIA 
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