
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 186/2022 
cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 privind numirea 
reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu 

Secuiesc 
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând  referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc cu privire la 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2022 privind numirea reprezentanţilor în 
Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Secuiesc,   

     Luând în considerare adresa nr. 22277/31.10.2022 formulată de către direcțiunea Liceului 
Tehnologic “Gábor Áron” Târgu Secuiesc prin care solicită modificarea H.C.L. nr. 154/2022, art. 9 
privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din municipiul 
Târgu Secuiesc. 

 Având în vedere  prevederile art. 96 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) lit. c., precum și alin. (2) lit. a. din 
Ordinul MEN nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 În temeiul art. 129 alin. (1), art.129 alin.(14) , art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a  din O.U.G 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea art. 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

154/2022  privind numirea reprezentanţilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ din 
municipiul Târgu Secuiesc, și va avea următorul cuprins:  

”Art. 9. Numeşte în funcţia de reprezentant al Consiliului de Administraţie al Liceului 
Tehnologic „Gábor Áron” Târgu Secuiesc pe consilierii Kiss Levente Csaba, Bejan András și Papp 
Gyöngyike.” 

Art. 2.  - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierii desemnaţi. 
 
 
 

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                              SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                                     Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 

 


