ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
oRA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
IIOTARARE
priyind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consitiului Local al oraqului Solca, care si
faci parte din Consiliul de administralie al Liceului Tehoologic
.,Tom5a

Vodi"

Solca

Consiliul Local al oragului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
-Expunerea de motive prezentati de c[tre d-nul Comel-Trifan TEIIANIUC, primarul oraqului
Solca, inregistratd sub nr.4652 din 20.09.2018],
-Raportul de specialitate at drei Angelica BAIIAN, secretar al oraqului Solca, imegistrat sub
nr.4653 din 20.09.2018;
-Raportul de avizare al Comisiei pentru invalamant, sinatate $i familie, munca $i protectie
sociah, activifili social-culturale, culte, proteclie copii din cadrul consiliului Local al oraqului 3olcai
-Adresa Liceului Tehnologic ,,Tomqa Vodi" Solca nr.3087/19.09.201g, inregistratd la primiria
orasului Solca sub nr.4622 15.09.2018.
. in conformitate cu prevederile art.4 a1in.(1), lit. b) din Metodologia-Cadru de organizare gi
funcjionare a consiliului de administralie din unitdtile de invdtimant preuniversitar, aprobata pdn
Ordinul M.E.N. nr.4619/2014, modificatd qi completati prin Ordinul M.E.N. nr.3160/2017;
In temeiul art.36, alin.(6) lit.a) pcr.1., art.1t5 alin.(1) lit.b) Si art.45 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administralia publica locala, republicata, cu modificdrile $i completirile ultedo;e;

-

HOTARASTE:

Art.l. Se desemneazd domnul

GHEORGHE GHINGHILOSCHI, consilier local,
din consiliul de

reprezentant din cadrul consiliului Local al oragului solca, care sa facd parte
adminishalie al Liceului Tehnologic ,,Tom$a Vodd" Solca.

Art,2. OdatI cu intra.ea in vigoare a prezentei hotirari, prevederile H.C.L.

Solca

ft.53/27.09.2017 privind desemnarea reprezentan{ilor din cadrul consiliului Local al oraqului Solca,
care s[ facd parte din Consiliul de administratie al Liceului Tehuologic ,,Tomqa Vodd;, Sotca, iqi
inceteaz A aptcabilitatea.
Art.3. Searetarul oraqului Solca va aomuflica prezenta hotfuare Liceului Tehnologic ,,Tom$a
vodd" So1ca, Instituliei Prefectului-Judelul suceava gi persoanelor interesate, in termeneG prevdzuie
de legisla{ia in vigoare.

PRE$EDINTE DE SEDINTI,
Petru Pavel MARUL.4.
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CONTRASEMNEAZA,
P. SECRETAR,

A$caBAHAN

