
 R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 140 

 

din 30 mai 2018 
 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 261 din 28.09.2017,  

privind 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. 22296 din 13.04.2018,  prezentată de 

executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin  Direcţia Şcoli, privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Tîrgu-Mureş nr. 261 din 28.09.2017, privind numirea în calitate de 

reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş în consiliile de administraţie  ale 

unităţilor de învăţământ din mun.Tîrgu-Mureş,  în anul şcolar 2017-2018 

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, precum şi HCL nr. 74/22.03.2018, privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier local a d-nei Gyorfi Julia şi declararea ca vacant a unui loc de consilier 

şi a HCL nr. 95/22.03.2018, privind validarea mandatului de consilier local a dl. Pápai László 

Zsolt   şi prin  adoptarea HCL nr. 98 din 26.04.2018, prin care a încetat de drept mandatul  de 

consilier local al dl.Hermann Mark Christian şi HCL. nr. 99 din 26.04.2018, privind validarea 

mandatului de consilier local al dl. Tatár Lehel  

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 Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 

261/28.09.2017, privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal 

Tîrgu Mureş în consiliile de admninistraţie a unităţilor de învăţământ şi numirea domnului 

Tatár Lehel, în consiliile de admninistraţie ale Şcolii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” şi a 

Liceului Tehnologic „Gheorghe Şincai” şi numirea domnului Pápai László Zsolt în consiliile 

de admninistraţie  ale Şcolii Gimnaziale „Friedrich Schiller” şi a Liceului Vocaţional de Artă.  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli şi persoanele nominalizate de la 

art.1.              

Art.3. 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, 

                                                                                                 jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 

     


