
          R O M  Â N I A                                   
JUDEłUL HUNEDOARA                                        
    MUNICIPIUL BRAD                                
    CONSILIUL LOCAL   
            
                 

H O T Ă R Â R E A NR.130/2010* 
privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului  local în Consiliile 

de administraŃie  la unităŃile de învăŃământ preuniversitare şi unităŃi preşcolare  
din municipiul Brad 

 
  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Brad prin care se 
propune desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local Brad pentru a face parte din Consiliile de 
administraŃie  la unităŃile de învăŃământ preuniversitare şi unităŃi preşcolare din municipiul Brad. 

 łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad.  

          În conformitate cu prevederile art. 145 alin. 6 din Legea învăŃământului nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 33(1) lit.,,e” din Regulamentul de 
organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 
4925/2005 al Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare.   
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a” pct. 1  şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

     H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1 – Se desemnează  reprezentanŃii Consiliului local al municipiului Brad  pentru a face 
parte din Consiliile de administraŃie la unităŃile de învăŃământ preuniversitare şi unităŃile preşcolare 
din municipiul Brad după cum urmează:  

-  domnul consilier Ciur Gheorghe                                      -   la unităŃile de învăŃământ preuniversitare 
-   doamna consilier Benea Răpcău AncuŃa Florentina       -   la unităŃile preşcolare 
 Art. 2 – La data adoptării prezentei hotărâre se revocă Hotărârea Consiliului local Brad nr. 
135/2008 privind desemnarea reprezentaŃilor Consiliului local în Consiliile de administraŃie la unităŃile 
de învăŃământ din municipiul Brad. 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
-  Primarului municipiului Brad 
-  Persoanelor desemnate 

          -  Colegiului NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 
 - GrădiniŃei ,,Floare de ColŃ” Brad 
  
BRAD, 26.10.2010                  
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                    Contrasemnează                    

Mureş Mihai                                                                             SECRETAR 
                                Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”  , 1 consilier lipsă vot ( Kiszely Fabius Tiberiu)  

 


