
CONSILIUL LOC4^
AL MUNICIPIULUI

JUDEJUL PRAHO^

HOTARAR
pentru modificarea si completarea pct.4 din ,

29 august 2019 privind numirea reprezent
Municipiului Campina Tn Consiliile de admin

evaluarea si asigurarea caIita{ii din unita(ile de
Municipiul Campina pentru anul

Avand Tn vedere Referatul de aprobare nr.2
ing.Tiseanu Horia - LaurenJiu - Primarul Municip
modificarea si completarea pct.4 din Anexa nr.l
privind numirea reprezentan^ilor Consiliului loc
Consiliile de administratie $i Tn Comisiile pentru
unitaJile de Tnva{amant preuniversitar din Munici
2019-2020;

Tinand seama de:
- raportul nr.25.049/25 octombrie 2019,

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul

Campina, respectiv Comisia administra{ie publica
servicii si comert, munca si probleme sociale, spati

- avizul secretarului Municipiului Camp
25 octombrie2019;

In conformitate cu prevederile:
- art.96, alin.(l) si alin.(2) din Legea

modificata si completata;
- art.4, alin.(l), lit."c" din Metodologia -

consiliului de administratie din unitatile de Tnvatad:
Ordinul nr.4.619/2014 al Ministrului Edi
completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c"
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor nor
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."a'
privind Codul administrativ;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", corc
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul locaI al Municipiului Campi

Art.I. - Aproba modificarea si completare
nr.l06/29 august 2019 privind numirea
Municipiului Campina Tn Consiliile de administraJi
$i asigurarea calita^ii din unita^ile de Tnvatamar
Campina pentru anul scolar 2019 - 2020, dupa curr
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"4. Liceul Tehnologic Energetic, Mun
dl.Albu Elena;
dl.Enache Dragomir;
d-na Petrovici Mihaela".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{u
- Primarului Municipiului CanHpina
- Direc{iei economice;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea do
- Liceului Tehnologic Energet
- Persoanei nominalizate la art

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,

dl.Cercel ^*r̂ an -

Campina, 31 octombrie 2019
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