ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL ORASULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Avrig în Consiliul de
Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru
anul şcolar 2019 – 2020
Primarul oraşului Avrig,
Având în vedere;
- HCL Avrig nr. 62 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare din raza de competență a Orașului
Avrig, pentru anul școlar 2019-2020 ;
- raportul de specialitate nr. 21.229 / 02.09.2019 întocmit de Compartimentul juridic, privind
propunerea de reconfirmare a reprezentanților în Consiliile de Administrație ale școlilor pentru
anul 2019- 2020;
- referatul de aprobare nr. 22159/12.09.2019 întocmit de inițiatorul proiectului;
- adresa nr. 852/06.09.2019, a Școlii Gimnaziale Avrig și adresa nr. 950/09.09.2019 a Liceului
Tehnologic Mârșa, înregistrată la Primăria orașului Avrig sub nr.21.688/06.09.2019, respecrtiv
21837/09.09.2019;
În conformitate cu prevederile:
art. 96, alin.2, lit.a) si lit.b) din Legea nr.1/2011 Legea educației naționale cu modificări
ulterioare ;
- art. 16 din OMEN 5079/2016, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările ulterioare;
- art. 4, alin (1), art. 5, alin. (2), lit. a) din OMEN 4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei cadru
de organizare și funcționare a Consiliului de Admnistrație a unităților de învățământ
preuniversitar de stat cu modificările ulterioare;
În temeiul art.129, alin.(14 ), art.139, alin. (1) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă, nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
P R O P U N:
Art.1: Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al oraşului Avrig în Consiliul de
Administraţie al unitătilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig pentru anul
școlar 2019 - 2020, după cum urmează;
a. Pentru Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig cu structurile
școlare aferente, se desemnează:
- dl. consilier Stoișor Ciprian;
- dl.consilier Brana Emil Vasile;
a. Pentru Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Avrig, cu structurile școlare aferente
, se desemnează:

-

dna. consilier Popa Simona Maria;
dl.consilier Bădilă Radu Constantin;
b. Pentru Consiliul de Administratie al Liceulului Tehnologic Mârșa, se desemnează:
- dl.consilier Florea Gheorghe;
Art.2: Consiliile de administrație ale unităților de învățământ vor asigura ducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija secretarului general al orașului
Avrig.
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