ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCA],

IIOT,{R&RE
privind desemnarea

a doi reprezentantri

din cadrul consiliului Local al oraqului Solca, care si f{cr parte
din Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic
,,Tomga

Vodi" Solca

Consiliul Local al oraqului So1ca, judelul Suceava;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive prezentate de catre d-nul comel-Trifan
TEIIANIUC, primarul oragurui So1ca,
inregisffate sub nr.4962 din 08.10.20I 8;
-Raportul de specialitate al drei Angelica BAHAN, secretar al ora;ului solca, inregistat
sub nr.4973 din
09.10.2018;

-Rapoftul de avizare al comisiei pentru invi[ament, sdnatate $i famiiie, muncd proteclie sociale,
$i
activitili sociai-culturale, culte, proteclie copii din cadrul Consiiiului Local aloraqului Solca;
-Adresa Liceului rehnologic ,,Tom$a vode" Solca nr.3857/0g.10.201g, inregistratd la primeria ora$ului
Solca sub nr.495I /08.i 0.2018:

in conformitate cu prevederile art.96 a1in.(2), lir.b) din Legea educaliei nalionale nr. 1/2011, cu
modificarile !i completdrile ulterioare !i dle ad.4 alin.(1), lit.b) din Metodologia-cadru de organizare qi
fi.tnclionare a consiliului de administralie din unitdlile de invdldmant preuniversiiar, aprobati prln Ordinul
minisirului Educaiiei Na[ionale nr. 461912011, modilicatl ii comp]etata prin Orclinul ministrului Educaliei

Nalionale nr. 3 160/1.02.2017.
In temeiul art.36, alin.(6) lir.a) pct.l., ad.l15 alin.(l) lit.b) $i afi.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001
privind administralia publicd locale, republicatd, cu modificeriie $i completdrile ulterioare;

HOTARI.STE:

Art.l. Se desemneazd un numar de 2 (doi) reprezentanti din cadrul Consiliului Local al oragului Solca,
care se fach pafie din Consiliul de administralie al Liceului Tehnologic ,,Tom;a Vodd,, Solca, dupi cum

utmeaze:

1)

GIIEORGHE GIIINGIIILOSCHI, consilier local

2) PETRU REPCIUC, consilier local

Art.2. OdaH cu inharea in vigoare a prezentei hoterari, prevederile H.C.L. Solca nr.4gl2g.09.201g
pdvind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca, care sd faci parte din
Consiliul de administratie ai Liceului Tehnologic ,,TomSa Voda,, Solca, iti inceteazd aplicabilitatea.
Art.3. Secretarul oragului Solca !a comuni(a prezenta horariire Liceului Teinologic ,,Torrqa Vod[,,
Solca, Instituiiei Pref'ectului-Judelui Suceava $i persoanelor interesate! in termenele previzute de legislalia in

vlgoare.

PRN$EDINTE DE

INT,I.,

CONTRASEMNEAZA
P. SECRXTAR,
An$[i(' BAHAN

-lPJ!\
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