
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local Bals in consiliile de 
administratie din cadrul unitatilor de invatamant din orasul Bals 
 

 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.253/22.02.2017, legal constituit, 
 
 
Luand act de: 

- adresa nr.564/17.02.2017,inregistrata la Primaria Bals sub nr.3002/17.02.2017, a 

Colegiului Tehnic Bals; 

- adresa nr.264/21.02.2017,inregistrata la Primaria Bals sub nr.3203/21.02.2017, a 

Colegiului Tehnic „Nicolae Balcescu” Bals; 

- raportul nr.36/27.02.2017 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-

aviz favorabil; 

Avand in vedere prevederile: 
- O.M.E.N. nr.3160/01.02.2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar,aprobata prin O.ME.N. nr.4619/2014; 
- prevederile art. 96 alin.1, 2 lit.a,b,c din Legea nr. 1/2011 , legea educaţiei naţionale; 

- prevederile art. 36 alin.6 lit.a pct.1 si ale alin.9 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si ale art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001,  privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

               Adopta prezenta 

 

                                                 H O T A R A R E 
 

 

Art.1. Se aproba desemnarea in  consiliul de administratie al Colegiului Tehnic Bals al urmatorilor 

reprezentanti ai Consiliului Local Bals: 

- Grigoriu Carmen Daniela; 

- Osiac Ion. 

Art.2. Se aproba desemnarea in  consiliul de administratie al Colegiului Tehnic “Nicolae Balcescu”Bals 

al urmatorilor reprezentanti ai Consiliului Local Bals: 

- Costache Ramona; 

- Militaru Eugen Dumitru. 

Art.3. De la data adoptarii prezentei hotarari orice prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea. 
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Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Colegiului Tehnic Bals, Colegiului Tehnic “Nicolae 

Balcescu”Bals pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

BADEA VANINA ELENA 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                                                           lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                            SECRETAR, 
                                                                                                                              Jr. Dinu Constantin   

Balş, 28.02.2017 
Nr. 14 

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) 

 


