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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                            
                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 44

din 23.09.2019

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de 

Administrație al Școli Gimnaziale Beica de Jos

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.09.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli Gimnaziale Beica 

de Jos, înregistrat sub nr. 3719/16.09.2019;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3811/19.09.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- adresa Școlii Gimnaziale Beica de Jos nr. 866/03.09.2019;

- prevederile art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor 129 alin. (1), alin. (2) litera a), alin. (7) litera a), alin. (14), art. 139 alin. (1) și 

ale art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
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h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se numește domnul consilier KISS 

IOSIF, pentru a reprezenta Consiliul Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al 

Școlii Gimnaziale Beica de Jos, județul Mureș.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare își încetează 

valabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Școlii Gimnaziale Beica de Jos și domnului KISS IOSIF.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

Bucin Rodica-Valeria                                                        Pop Silvestru-Vasile  

                               




