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         Proiect  
H O T Ă R Ă R E 

privind desemnarea unui reprezentant 
al Consiliului local al Comunei Țețchea  în Consiliul de Administrație 

   al Școlii Gimnaziale nr. 1 Hotar 
 

  
Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 5173/13.11.2020, a Proiectului de hotărâre privind 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al Comunei Țețchea  în Consiliul de 
Administrație  al Școlii Gimnaziale nr. 1 Hotar,  
 - Raportul de specialitate nr. 5174/13.11.2020 cu privire privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului local al Comunei Țețchea  în Consiliul de Administrație al  
 Școlii Gimnaziale nr. 1 Hotar,  

 - Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei  
Ţeţchea, 
 Văzând votul consilierilor în funcţie , prezenţi______ din totalul de 13 în funcţie,  
 -  în baza prevederilor  art. 96 , alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea educației naționale 
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 , alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (7) lit. a)  și ale art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și 
completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 
 Art. 1. Se desemnează domnișoara consilier  Iovan Claudia – Iolanda, în calitate 
de reprezentant al consiliului local al Comunei Țețchea  în consiliul de administrație al 
Școlii gimnaziale cu personalitate juridical nr. 1 Hotar , în anul școlar 2020-2021.   

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează d-șoara 
consilier  Iovan Claudia – Iolanda . 
 Art.3. Prezenta hotărare se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei  Țețchea cu : 
  - d-șoara consilier  Iovan Claudia – Iolanda ; 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
  - primarul Comunei Țețchea ; 
  - Monitorul Oficial Local ; 

 
         INIȚIATOR,        AVIZAT,  
  PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
    Florin Aurel Cazan                        Florian Bronț 
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