
       

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 45/27.09.2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de  
Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd 

 
 
Consiliul local al oraşului Aleşd; 
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 8345 din 20.09.2018 şi de rapoartele comisiilor de 
specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Văzând HCL nr. 57 din 26.06.2017, privind încetarea de drept a mandatului de consilier 
local al d-lui Vancea Tudorel-Daniel; 

Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (1) şi (2) lit.”c” din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 4 alin(1) lit. “c” din anexa la Ordinul Ministerului 
Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat şi 
completat de Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4621/2015; 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2), alin(6) lit.a pct. 1 şi art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.I Hotărârea consiliului local al oraşului Aleşd nr. 45/27.09.2016, privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic 
„Constantin Şerban” Aleşd, se modifică după cum urmează: 

Articolul 1 se modifică în sensul înlocuirii d-lui Vancea Tudorel - Daniel, desemnat ca 
reprezentant al Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic 
“Constantin Şerban” Aleşd, cu d-ul Joldea Ioan. 

 Art.II Restul prevederilor rămân nemodificate. 
   Art.III Prezenta se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 
  -Primarul oraşului Aleşd 
  -Liceul Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd 
   

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                         DUBĂU CĂLIN - FLORIN                      
     

          CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
 
Aleşd, 27 septembrie 2018 
Nr. 85 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” din 15 consilieri prezenţi şi 16 în funcţie 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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