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HOTĂRÂREA NR. 65 

Din 28 octombrie 2015 

 

Privind numirea pentru anul scolar 2015/2016 a reprezentantilor Consiliului Local al 

Orasului Ungheni ca membrii ai Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Emil 

Dragan” Ungheni 

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 octombrie 

2015, 

        Avand in vedere adresa nr. 2964/23.09.2015 a Scolii Gimnaziale „Emil Dragan” 

Ungheni, Referatul de aprobare nr. 5916/06.10.2015, Raportul de specialitate nr. 

5917/06.10.2015  intocmit de Compartimentul Protectia Mediului si spatii verzi din cadrul 

Primariei orasului Ungheni,  

             Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de 

comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii din cadrul Consiliului local Ungheni, 

        Tinand cont de prevederile : 

 - Legii nr.1/2011- a educatiei nationale   -art.96 alin. 1 , alin. 6,   

 - Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 4619 din 22.09.2014 Metodologia de 

organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, 

art.4 si 7 

              In temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit.a), pct. 1 si alin. (9), art. 45 

alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



        Art.1 Se aprobă numirea pentru anul scolar 2015/2016 a reprezentantilor Consiliului 

Local al Orasului Ungheni ca membrii ai Consiliului de administrație din unitatea de invatamant 

preuniversitar – Scoala Gimnaziala „Emil Dragan” Ungheni:   

1. Duma Ioan Cosmin, consilier local,  

2. Somodi Anna Maria, consilier local, 

3. Teleptean Vasile, consilier local. 

Art.2 Cu data adoptarii hotararii isi va inceta aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local 

Ungheni nr. 53/28.10.2014. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza persoanele 

nominalizate la art.1 . 

            Art.4  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 28 octombrie 2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

     CULCEAR FLORIN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

 

  ________________________                                  ________________________ 

 


