
R O M Â N I A           
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL  MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   nr. 54 
Din 29 martie 2012 

 
privind modificarea Hotărârii  Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 312 din  29 sepembrie 2011 

referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, cu 
atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2011-2012 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 106 din 
15 februarie 2012, prezentată de Direcţia Şcoli prin Compartimentul coordonare 
administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 312 din  29 
sepembrie 2011, 
 Având la bază prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale,  

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 1, alin. (9), art. 
45, alin.  (1), precum şi art. 115,  alin. (1),  lit. ”b “ din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,  
 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 312 
din  29 sepembrie 2011  privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local 
Municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Mun.Tîrgu Mureş, în anul şcolar 
2011-2012, asfel: 

- În locul d-lui Molnar Gabor Jozsef, consilier local numit în calitate de 
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Gimnaziul de Stat 
„Tudor Vladimirescu”, se numeşte d-l Urcan Gheorghe, consilier local; 

- În locul d-lui Molnar Gabor Jozsef, consilier local numit în calitate de 
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grupul Şcolar 
Industrial „Avram  Iancu”, se numeşte d-l Ceontea Călin Sorin, consilier local; 

- În locul d-lui Vlas Florin, consilier local numit în calitate de reprezentant al 
Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grupul Şcolar „Aurel Persu”, se 
numeşte d-l Lobonţ Horaţiu, şef  serviciu la Direcţia Şcoli – Serviciul investiţii, 
reparaţii şcoli, biserici şi spitale; 

- În locul d-lui Vlas Florin, consilier local numit în calitate de reprezentant al 
Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grădiniţa cu program prelungit  



„Paradisul Copilăriei”, se numeşte d-l Moga Gheorghe, referent la Direcţia Şcoli – 
Serviciul investiţii, reparaţii şcoli, biserici şi spitale. 

Art. 2. Se suplimentează reprezentanţii Consiliului local în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de  învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu 
Mureş, după cum urmează: 

- D-l Moldovan Octavian Dan, consilier local, se numeşte în calitate de 
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Liceul de Artă; 

- D-l Loghin Lucian Mircea, consilier local, se numeşte în calitate de 
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Gimnaziul „Friedrich 
Schiller”; 

- D-l Makkai Grigore, consilier local  se numeşte în calitate de reprezentant 
al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Gimnaziul de Stat „Tudor 
Vladimirescu”; 

- D-l Makkai Grigore, consilier local  se numeşte în calitate de reprezentant 
al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Liceul cu program sportiv „Szasz 
Adalbert”; 

- D-l Ceontea Călin Dorin, consilier local; se numeşte în calitate de 
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grupul Şcolar „Aurel 
Persu”; 

- D-l Vlad Lăcătuşu, inspector de specialitate la Direcţia Şcoli – Serviciul 
investiţii, reparaţii şcoli, biserici şi spitale, se numeşte în calitate de reprezentant al 
Consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grupul Şcolar „Ion Vlasiu”; 

- D-l Vlad Lăcătuşu, inspector de specialitate la Direcţia Şcoli – Serviciul 
investiţii, reparaţii şcoli, biserici şi spitale, se numeşte în calitate de reprezentant al 
consiliului local în Consiliul de Administraţie la Grădiniţa cu program prelungit 
„Paradisul Copilăriei”; 

Art. 3. Se aprobă reprezentanţii Consiliului local în Consiliul de 
Administraţie la Şcoala generală nr. 2, respectiv d-nii Benedek Istvan, Moldovan 
Octavian Dan şi Csegzi Sandor, urmând ca acest Consiliu de Administraţie să fie 
completat conform legii din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi părinţilor (până 
la 13 membrii). 

Art. 4. Prevederile din Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 
312 din  29 sepembrie 2011, se modifică în mod corespunzător.  

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia Şcoli - Compartimentul coordonare administrare, urmărire şi 
aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative şi persoanele nominalizate conform 
art. 1, art. 2 şi art. 3.  
 
    Preşedinte de şedinţă 
                            ec. Bakos Levente  

  Contrasemnează       
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 
                Maria Cioban 

          
  


