ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reconfirmarea si desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului
Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de
stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2017 – 2018
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere;
- HCL Avrig nr. 45/115/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Local al orașului Avrig in consiliile de administrație ale unităților de invățămant
preuniversitar de stat de pe raza orașului Avrig pentru anul școlar 2016 – 2017;
- HCL Avrig nr. 100 / 29.06. 2017 privind reorganizarea retelei scolare din raza de
competenta a Orasului Avrig, pentru anul scolar 2017-2018;

- raportul de specialitate nr.22.333/18.09.2017 intocmit de Compartimentul
juridic, privind propunerea de reconfirmare a reprezentantilor in Consiliile de
Administratie ale Scolilor pentru anul 2017- 2018;
In conformitate cu prevederile;
- art.96 alin.2 lit.a si b din Legea nr.1/2011 Legea educatiei nationale cu
modificari ulterioare;
In temeiul art.36 alin.(9 ), art.45 alin.(1 )si art.115 alin.(1)lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: Se reconfirmă și se desemnează reprezentanţii Consiliului local al oraşului
Avrig in Consiliul de Administraţie al unitătilor de invătământ preuniversitar de stat de
pe raza Orașului Avrig pentru anul scolar 2017-2018, după cum urmează;
a. Pentru Consiliul de Administratie de la Liceul Teoretic Gheorghe Lazar Avrig
cu structurile scolare aferente, se desemnează:
- dl. consilier Jugarean Florin;
- dl.consilier Brana Emil Vasile;
b. Pentru Consiliul de Administratie de la Scoala Gimnaziala Avrig, cu structurile
scolare aferente , se desemnează:
- dna. consilier Popa Simona Maria;
- dl.consilier Badila Radu Constantin;
c. Pentru Consiliul de Administratie de la Liceul Tehnologic Marsa, se
desemnează:
- d-na consilier Berghea Ramona Dorina;
- dl.consilier Bucur Costica;
Art.2: Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant vor asigura ducerea
la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.3: Prezenta hotărare se comunică celor interesati prin grija secretarului
orasului Avrig.
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