
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ /2018 

privind aprobrea modificarii Hotararii Consiliului Local Seini nr. 78/2018 referitoare la desemnarea a 

doi reprezentanti in Consiliul de administratie a Liceului tehnologic agricol “Alexiu Berinde” din Seini 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţa ordinară la data de 24.10.2018 

 

           Având în vedere: 

- Solicitarea Liceului tehnologic agricol “Alexiu Berinde” de a desemna un alt reprezentant al 

Consiliului local Seini, in Consiliul de administratie al liceului in locul domnului Cotuna 

Florin, deoarece acesta face parte din Consiliul de administratie din partea agentilor economici; 

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini;  

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul favorabil al secretarului oraşului Seini; 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educatiei nationale cu modificarile si 

completarile ulterioare, Ordinului MEN nr. 3160/2017 privind Metodologia cadru de functionare a 

Consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 

În baza art. 36 al. 1, al. 2 lit. a, al. 3, art. 45, al. 1 şi art. 115 al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:   

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Articolul 1 din Hotararea Consiliului Local Seini nr. 78/2018 privind desemnarea a doi 

reprezentanti in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” va avea 

urmatorul cuprins: 

“Se desemneaza ca si reprezentanti ai Consiliului local Seini in Consiliul de administratie al 

Liceului tehnologic agricol “Alexiu Berinde” din Seini, urmatorii consilieri: 

1. Tamasi Attila, 

2. Sopoian Raluca.“ 

Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Liceului tehnologic agricol “Alexiu Berinde” – Seini; 

- Primarului orasului Seini;  

- Se afişează.   

 

 

Seini la 24.10.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

                            Secretar,  

     Bud Ioan 

 


