
  

  
 
      

 

HOTĂRÂREA   Nr.147 
      din 26.10.2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Nădlac în cadrul consiliului de 

administrație, în comisia de evaluare și asigurare a calității educației, precum și în 

comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcția de director și director adjunct al 
Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 

 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2021, 

 Având în vedere: 

  - inițativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de 
aprobare înregistrat cu nr.6061/23.09.2021 

  - referatul secretarului general al UAT Nădlac nr.6060/23.09.2021 

  - adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.679/20.09.2021, 

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5960/20.09.2021 
- adresa Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky nr.810/26.10.2021, 

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.6744/26.10.2021 

  - Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.113/24.11.2020 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 
  - prevederile art.61(7) și art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, 

actualizată 

  - prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.5154/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar 

  - prevederile art.5, II, c din anexa la Ordinul Ministerului Educației 

nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, actualizată 

  - prevederile art.11(1) și (4) din Ordonanța de urgență nr.75/2005 privind 

asigurarea calității educației, actualizată 
  - 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, actualizată 

  
HOTĂRĂŞTE: 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


  

 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 :   

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

- Bocea Alexandru-Marian - 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 dlui Suslak Marek-Andrei-  consilier 

local din cadrul Consiliului Local al orașului Nădlac. 

 Art.3. Se aprobă desemnarea din comisia de evaluare a probei de interviu pentru 

pentru funcția de director și director adjunct la Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky 
Nădlac, a dlui Bocea Alexandru-Marian- consilier local din cadrul Consiliului Local al 

orașului Nădlac. 

Art.4. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac 
nr.113/24.11.2020. 

Art.5. 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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