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H O T Ă R Â R E A     nr. 57 

din 23 februarie   2017 

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 38/19.09.2016 şi  nr. 

86/27.10.2016 referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal 

Tîrgu Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

 

 

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

 

 Văzând  Expunerea de motive nr. 8016 din 13.02.2017,  prezentată de Direcţia Şcoli, 

privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 38/19.09.2016 şi nr. 86/ 

27.10.2016 referitoare la numirea 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 2016-2017, 

Luând în considerare propunerile făcute în  Plenul Consiliului local, 

Având la bază prevederile art.96, alin. 2, lit. a, b şi c din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei 

naţionale, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ aprobat prin 

Ordinul nr.4619/2014, modificat şi completat prin OMECS nr. 4621/2015, precum şi OMECS nr. 

4624/2015. 

În baza 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 aprobă modificarea Hotărârilor Consiliului local nr. 38/19.09.2016 şi  nr. 

86/27.10.2016,  referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal 

Tîrgu Mureş în consiliile de administrație a unităţilor de învăţământ şi numirea domnului Bogoşel 

Constantin şi a domnului Makkai Grigore în consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ 

în următoarea formă: 

În locul d-nei CEANĂ DANIELA (PSD)  

       la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” 

       la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” 

                      la Şcoala Gimnazială Nr. 7 

       la Liceul Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu” 

 

este numit dl. BOGOŞEL CONSTANTIN (PSD). 

 

În locul dl. NOVAK ZOLTAN (UDMR)  la Liceul Vocaţional de Artă 

            la Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” 

            la Şcoala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” 

este numit dl. MAKKAI GRIGORE (UDMR). 

 

Art. 2. Se aprobă propunerea pentru numirea domnului consilier Bako Szabolcs în Consiliul 

de administraţie al Liceului Teologic Romano-Catolic, în condiţiile legii. 

 

 

 



 

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

Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli şi persoanele nominalizate conform art.1 şi 2. 

                 

  

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. 

 

 

 

 

                                                                                           Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                       dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile  

 


