JUDETUL BIHOR

coNStLtUL MUNtCIPAL BEtUg

HotAnAneR

nr. sz

din 29.03.2017

aprobarea modificirii H.cL. nr. 45.116.09.2016 privind
aprobarea numirii pentru anul gcolar
2016-2017 a reprezentalilor consiliului^ l ogat A ;r;i;;piutui
Beiug ca membi
consitiile de
Administralie ale un,itdlilor din invdldtyilntul preuniversiiir
de
stat ain ,uircipiul Beiug, in sensul
reducerii numdrului d9 rggrezentanli ii consiliului
Local aimuniciplului Beiug ca membri in consiliul de
Administratie al colegiului rehnic "ioan ciordag" eeiui
J" L oor'a p"r.orn" la o persoand, gi numirea
doamnei MoNENCIU
-reprezentant it consiliului Local al municipiului Beiug
ToqlgA
ca membru in
consiliul de Administralie al colegiului rehnic "rorn
cioiJ"J" B"irg pentru anul gcolar zo16tzo1z.

in

Vizdnd proiectul de hotdr6re prezentat de Primarul municipiului,
care are avizul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local,
Jin6nd cont de Raportul de specialitate nr. 26g8t23.03.2011 al compartimentului
Juridic,
precum gi de Adresa nr' 51t23.02-2017 inregistrata
ta sediut instituliei noasire sro nr. 1672/23.02.2017,
emisi de Colegiul Tehnic,,loan Ciordag,, Bei-ug,
Luand in considerare H.cL. *,. qilia.og.2ol6 privind
aprobarea numirii pentru anul
scolar
2016-2017 a repre.zentalitor consiliutui Local at
muiicipiutui Beiug ca membi
consitiile de
Administralie ale unitdliloiain invdldmdntul preuniversitar
de stat din municipiut Beiug.
Jinand cont de propunerea ficuti,
in temeiul pct. 2 din ordinul Ministerului Educa[iei Nalionale nr. 3160/01
.02.2017 pentru
mgdiligarea gi comptetarea Metodologiei
cadru de organiza're gi fulncpionare
consiliului de
administralie din unitdlite de invdldmdnt preuniu"rritir,
aprobata frin orjinul ministrului educaliei
napionale nr" 4"619/2014 9i prevederile
r art. i,'art 5, art. 7 din ordinul 461912014 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare
"rt. gi runclionaie a consiliului
de administralie din unitilile
de invitdmint preuniversitar, art.96-oin t-"g", nr.
cu modificirile gi completdrile ulterioare, a
art' 36 alin'1, 2 lit'd, alin.6 lit,a pct.1 a art.45 alin. 1
9i
9i alin. 5 din Legea nr.2lst2ool republicati a
administraliei publice locale,
Consiliul municipal Beiug:

in

-

a

,

iiioll

HorAnA$rE
Art'1 'Se aprobi modificarea H.cL. nr.45/16.09.2016 pivind aprobarea
numirii pentru anul
gcolar 2016-2017 a reprezentalilor consitiutui Local
at minicipi'ului Beii'jiZ-memori in consitiile de
Administralie ale un,itdlitor din invdldmdntul preuniversiiti,r
ae stat din'municipiul Beiug, in sensul
reducerii numdrului dq r.eplezentanliii consiliului t-ocat
aimunicipiului aeiujca membri in consiliul de
Administratie al colegiului Tehnic "l-oan Ciordrg" g"irg,
G ia ooua persoane o persoani.
Art' 2 - se aprobi numirea doamnei consilier local MoNENclu la
nootcn -reprezentant al
consiliului Local al municipiului Beiug ca membru in consiliul
de
Administralie
al colegiului Tehnic
"loan Ciordag" Beiug pentru anul gcolar
20161201T.
Art'3 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotiriri se imputernicegte primarul
municipiului Beiug
care va asigura indeplinirea formalitililor legale.
Art.4 - Prezenta se comunici cu :
-lnstitulia prefectului - Judelul Bihor
-Primarul municipiului
- Colegiul Tehnic,,loan Ciordag,, Beiug
- Doamna consilier local MONENCIU RODICA
-Se afigeazd public
PRE$EDTNTE DE gEDtNTA
Prof. ISPAS DAN MUGUREL

Contrasemneazd

SECRETAR

JT.SCROFAN STELTANA - ALTNA

