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HOTĂRÂRE  

 

Pentru completarea Hotărârii nr.130/30.10.2019 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul Consiliului de Administrație al 

Liceului “SEVER BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2019-2020 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Lipova, 

 Având în vedere: 

 

           - prevederile art. 121 din Constituţia României; 

           - prevederile art.4 alin.1 lit.b din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

M.E.N. nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare;  

          - prevederile art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

         - inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.23031/21.11.2019; 

          - raportul de specialitate nr.23092/25.11.2019, întocmit de Secretarul General al 

Orașului Lipova; 

          - adresa Liceului “Sever Bocu” nr.2976/14.10.2019, înregistrată la Primăria orașului 

Lipova sub nr.19675/15.10.2019 și adresa nr.2912/11.11.2019 a Inspectoratului Școlar 

Județean Arad; 

         - avizul comisiilor de specialitate; 

         - votul “pentru” a 13 consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, 

cerută de prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se completează Hotărârea nr.130/30.10.2019 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local Lipova în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului “SEVER 

BOCU” Lipova, pentru anul școlar 2019-2020, cu cel de-al doilea reprezentant al Consiliului 

Local Lipova în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului “Sever Bocu” Lipova, respectiv cu 

dl. Ioan MICLE  - consilier local. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija 

Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 

 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ 

        Dorin Ciprian TAMAȘ                                         SECRETAR GENERAL AL UAT, 

                                                                                          Corina Cătălina POP 

   

 

Lipova, la 29.11.2019 
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