ROMA N T A
JUDETUL TIARGIIITA
MUNICIPIUi, GHtrORGI{trNI
CONSILIUL LOCAL

HOTÁRÁREA nr.196 t2ot4

1

priuind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gheorgheni
tn Consiliul de administratie al Clubului Sportiu gcolar Gheorgheni
Consiliul Local al Municipiului

Gheorgheni,

ín gedinla extraordinará, tinutá la data de 30 octombrie 2oI4,
Avánd ín vedere:
Expunerea de motive nr. 104 13l2oI4 a Prírnatului Municípiului Gheorgheni:
Adresa nr.652/2O74 a directorului Clubului Sportiu $colar Gheorgheni ínregistratá la Municipiul Gheorgheni cu nr. Io472l2oLa;
H.C.L' nr.7o7 /2oI2, privínd constituirea Consiliului Loca1 al Municipiului
Gheorgheni;
Raportul de specialitate al responsabilului cu tnuafamdnÚ din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului
Gheorghení, dL Fejér Laszló,
inregistrat sub nr. 1O414l2OI4;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gheorgheni;
Administrarea patrimoniuluí, buget, finan[e, crearea surselor de uenituri
propii;
Ínuatd'mdnt, tineret, sport 5i agrement
Luánd ín consideraÍe prevederile:
art.96, aJin.(1) qi (2), lít.a) din Legea educaliei nalionale nr.Il2ol1, cu
modificárile qi completárile ulterioare;
o'U.G. nr.49l2o14, privind instituirea unol másuri in domeniul educaliei,
cercetárii gtiinlifice gi pentru modiÍicarea unor acte normative;
art.7,lit.b) din Metodologia-cadru de organizare qi funclionare a consiliului de
administra(ie din unitá1ile de invá!ámánt preuniversitar din 22.o9.2ol4 _
aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 4619 /2014
Legea educaliei ftzice gi sportului nr.69l2000, cu modificárile qi completárile
ulterioare;
in temeiul prevederilor art.36, eJín.(2),lit.d),alin.(6),lit.a), pct.1, pct.6, alin. (9) precum
qi aie art.45 alin.(1),coroborat cu art.115, atin. (1) lit.b) din Legea nr.215l2OO1, privind
administra{ia publicá localá, republicatá, cu modiÍicárile gi completárile ulterioare
HoTÁnÁ$TE:
Art.l
Se desenrneazá domnul KERESZETES
ZS)MB)R,
reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, pentru a face parte din Consiliul de
Administralie al Clubului Sportiu $colar Gheorgheni.
Art.2 - Cu data intrárii in vigoare a prezentei hotárári se abrogá orice altá
hotáráre adoptatá in acest sens.
Art.3 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institu{ia Prefectuiui, judelul Harghita,
qi se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, d-Lui Fejér Li'szló, consilierului loca]
Kereszetes Zsombor, respectiv directorului Clubului Sportiu $colar Gheorgheni,
Gheorgheni, la data de 30 octombríe 2oI4
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