
 
H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: inlocuirea domnilor Hristea Marin si Anghel Marian in cadrul 
Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic „Petre Pandrea Bals” 

 

 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2017 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.100/25.01.2017, legal constituit, 

 

  
 Luand act de: 

- raportul nr.1500/26.01.2017 al Secretarului oraşului Balş; 

- demisia dlui.Hristea Marin din functia de consilier local – nr.97/04.01.2017; 

- decizia nr.1323/21.12.2016  a ISJ Olt prin care dl.Anghel Marian a fost numit director 

general al Liceului Teoretic Petre Pandrea in urma promovarii concursului; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals – aviz favorabil; 

 

           Avand in vedere 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.4 alin.1 lit.a,b si c,art.5 alin.2 lit.a,art.7 alin.1 lit.b,art.8 alin.1 lit.b din O.M.E.N. 

nr.4619/2014 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului 

de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,cu completarile ulterioare 

prin.O.M. nr.4621/2015; 

- art. 96 alin.1, 2 lit.a,b,c din Legea nr. 1/2011 , legea educaţiei naţionale; 

- 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 pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

 

 În temeiul 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  
 
                                                                                  HOTARARE   

     

 
 Art. 1. – Se aprobă inlocuirea domnilor Hristea Marin si Anghel Marian in cadrul Consiliului de 

Administratie al Liceului Teoretic „ Petre Pandrea „ cu domnii consilieri  locali Gheorghe  Mariana si 

Osiac Ion. 

 

            Art.2. Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Bals nr.26/28.09.2016privind desemnarea 

reprezentanţilor din partea Consiliului Local  în  Consiliile  de Administraţie şi în Comisiile pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul unitatilor de invatamant  din oraşul  Balş 

 se va modifica in mod corespunzator. 
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         Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului oraşului 

Balş, persoanelor desemnate la art.1,serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Liceului 

Teoretic Petre Pandrea Bals, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 
 

 

 

                                                               PRESEDI0TE DE SEDI0TA, 
                                                                                BADEA VA0I0A ELE0A 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                            Jr. Dinu Constantin  
Bals 30.01.2017 
0r.4 
(Hotararea a fost adoptata cu 18  voturi) 
 


