ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 291/2020
privind numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Miercurea-Ciuc în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat, care
funcționează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea Ciuc, pentru
mandatul 2020–2024

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
12 noiembrie 2020;
Analizând Referatul de aprobare cu nr. 152079/03.11.2020 al viceprimarului Sógor Enikő;
Raportul de specialitate cu nr. 152082/03.11.2020 întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport
și tineret, prin care prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri privind numirea reprezentanților
consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat care
funcționează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea Ciuc, pentru mandatul 2020–
2024;
Având în vedere:
- Încheierea civilă nr. 1685/2020, privind validarea alegerii domnului Korodi Attila în funcția
de primar al Municipiul Miercurea Ciuc;
- Ordinul Prefectului nr. 408/ 27.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale
pentru constituirea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc;
În baza prevederilor:
- art. 96 alin.(2) litera a, b, c din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
și Cercetării;
- Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5.447/31.08.2020;
- OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;
În temeiul art. 129. alin. (1), alin (2) lit. d., e., alin (7) lit. a., art. 196. alin. (1) lit. a), art. 627.
alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Miercurea-Ciuc în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc pentru mandatul 2020–2024, conform Anexei
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă toate hotărârile
Consiliului Local privind reprezentarea administraţiei publice locale în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, emise anterioare acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Sógor
Enikő, prin Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea Ciuc.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl Korodi Attila;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dna Sógor Enikő;
d) Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
e) Serviciului cultural, de învățământ, sport și tineret.
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