
  

  
 
      

        

 
HOTĂRÂREA   Nr.113 

      din 24.11.2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de 

administrație, precum și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al 
Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
24.11.2020, 

 Având în vedere: 

  - inițativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de 
aprobare înregistrat cu nr.5994/04.11.2020 

  - referatul secretarului general al UAT Nădlac nr.5993/04.11.2020 

  - adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.1005/02.11.2020, 

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5953/02.11.2020 
  - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.81/22.07.2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de administrație, precum și 

în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Teoretic Jozef Gregor 
Tajovsky 

                  - Ordinul nr.597/20.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

convocarea primarului validat și a consilierilor locali ale căror mandate au fost validate 
pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Orașului Nădlac  

                  - Ordinul nr.626/22.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al Orașului 

Nădlac  
  - prevederile art.61(7) și art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare 

  - prevederile art.11(1) și (4) din Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind 
asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare 

  - avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 

  - avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

  - avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, 

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și 
sport 

 În temeiul art.129(2), lit.d, (7), lit.a, art.139(1), art.196(1), lit.a, art.199 din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă numirea, în cadrul consiliului de administrație al Liceului Teoretic 
Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a următorilor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 

orașului Nădlac :   
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- Abraham Milan-Iaroslav- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 

- Karkuș Radomir-Călin-Ștefan- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului 

Nădlac 

- Albu Cosmin-Cristian- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac. 
 Art.2. Se aprobă numirea, în comisia de evaluare și asigurare a calității educației 

al Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, a Suslak Marek-Andrei-  consilier local 

din cadrul Consiliului Local al orașului Nădlac. 
Art.3. Prezenta hotărâre abrogă toate prevederile contrare prezentei adoptate 

anterior. 

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 

se comunică către: 
- Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
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