
 
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

                                    

H O T Ă R Â R E A   nr. 261 

  din 28 septembrie 2017 

 

                                                                               

privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, 

cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din  

Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2017-2018 

 

 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 

 Văzând Expunerea de motive nr.924/46930 din 30.08.2017, iniţiată de Direcţia Şcoli 

prin Compartimentul coordonare administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli 

administrative, privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal 

Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

din municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2017-2018. 

Având la bază prevederile art.96  alin.(2) lit„a”  „b” şi „c” din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ aprobat 

prin Ordinul nr.4619/2014,cu  modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.1, alin.(9), art. 

45 alin. (1), precum şi art. 115 alin. (1) lit.”b “ din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se numesc în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu 

Mureş, în consiliile de administraţie  ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş,  

în anul şcolar 2017-2018, persoanele înscrise în anexa nr.1 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Atribuţiile consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat, sunt cele prevăzute în Ordinul nr.4619/2014, modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Şcoli Compartimentul coordonare 

administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative şi persoanele 

nominalizate conform art.1.  

Art.4. În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.”e” din Legea nr.340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 
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