IWM 1\ N IA
,I UDET UL BISTRITA -NASA UD
CONSILI UL LOCA L AL COM UN El TEA CA

HOTA.RJ\RE
privincl clcsemnarca rcprczentanfilor Consiliului local in Consiliul de adrninistrafic al
Liceului Teoretic ,,Constantin Rornanu Vivu" Tcaca

Consiliul Local al Comunei Teaca, intrunit in ~edinta ordinara in 29 decembri c 2020;
Ava nd in vedere:
- adresa nr. 3732 /2020 a Liceului teoretic ,,Constantin Ronrnnu Vivu,,Teaca privind
desemnarca reprezcntant ilor 111 Consiliul de administratie, Comisia pentru prevenirea ~i
cornbatcrea violcntei in rned iul ~colar ~i Corn isia pentru eva luarea ~i asigurarea ca litatii
- refc ratul de aprobare al prirnarului comune i Teaca
- raportul corn partimcntului de specialitate
- av izu l comisiilor de specialitale din cadrul Consi liulu i loca l
In confo rmitate cu prevcderile:
art. 96 alin. (2) lit.b) din Legea ed ucatiei nationale nr. 1/2011 cu modi ficarile ~i
cornpletarile ultcrioare
- art.7 alin.( I) lit.b) di n Ordinul Mini strului Educa\iei Na\ionale nr. 4619 / 2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ~i functionare a consiliului de administratie din
unita\ile de inva\amant preuni versitar
in temeiul art. 129 alin (2) lit. d) coroborat cu alin (7) lit. a) ~i art. 196 alin. ( I) lit. a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adm inistrativ cu modificarile ~i
completaril e ulterioare,
HOTARA~TE:
Ar t. I. Sc dcsemneaza ca rcprczentan\i ai Consiliului Loca l Teaca in Consiliul de
adrni nistra\ic al Liccul ui ,, Constantin Rornanu Vivu ,. Teaca domnii consilieri locali : Mihalci
loan ~i Sava Alexand ra Cristina .
Art.2. Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Local Teaca in Comisia pentru
prevenirea ~i combaterea violentei in mediul ~colar, consilier loca l Vultur llie.
Art.3. Se desemneaza ca rcprezentant al Consiliului Loca l Teaca in Comisia pentru
cva luarea ~i asigurarea ca litatii, domnul consilier loca l Oltean Florin.
Art.4. Cu ducerea la indepl inire a prezentei hotarari se incredinteaza persoa nele
nominalizate la art.1 -3.
Art.5. Prezenta hotarare s-a adoptat cu 13 voturi ,,pentrn" din 13 consilieri prezenti la
~ed inta, din 14 consilieri in functie.
Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publ ica ~i se comunica cu:
- lnstituti a Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud
- Primarnl Comunei Teaca
- Liceul Teoretic ,,Constantin Romanu Vivu" Teaca

Contrasemncrtzi'i,

PRF:SE DI NT E DE $EDINTA,

Barbos Tavi
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SECRETAR GEN ERAL U.A.T.,

Cio~an Ana

