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HOTĂRÂREA   NR. 70/31.10.2022 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Arieșeni in Consiliul de Administrație și în Comisia 

de Evaluare și Asigurare a Calității al Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni 
 

    Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 31 octombrie  2022 
  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 6839 din  31.10.2022 ; 
- raportul de specialitate întocmit de către secretarului general înregistrat sub nr. 6840 din   31.10.2022 ; 
- adresa 1344/31.10.2022 a LTTA Arieșeni; 
   În conformitate cu prevederile 

- art. 4 alin. 1 și art. 7 alin. 1 lit. (c) din OMEN nr.  5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor de administrație din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- art. 18 alin 2 din OMEN nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- art. 96 alin. 2 lit. (b) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale;  
- art. 11 alin. 4 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
-  art. 129, alin. 7 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul Consiliului local 
  
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin.3 lit.(a) și art.196 alin.1 lit. (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1  Se desemnează d-l(a) DOBRA PAUL-OVIDIU, consilier local al Consiliului local al Comunei 
Arieșeni, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Arieșeni în Consiliul de Administrație  al Liceului 
Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni .    

Art. 2 Se desemnează d-l(a) CULDA DĂNUȚ-OVIDIU , consilier local al Consiliului local al Comunei 
Arieșeni, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Arieșeni în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității al 
Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni 

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele nominalizate la art. 1, art 2  
și Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni  . 

            Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările si completările ulterioare. 
           Art.5 Prin intermediul Secretarului general al comunei Arieșeni, prezenta hotărâre se comunică și se 
înaintează : Instituția Prefectului județului Alba, Primarului comunei Arieșeni, , LTTA Arieșeni, persoanelor 
nominalizate la art. 1 și 2 și se publică pe pagina de internet și la avizierul primăriei.  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi ,,abțineri” și 0  
voturi ,, împotrivă”,   

   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 9       
                     

contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                         pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                                 inspector asistent 
Voicu MATEI                                                                     Ionel-Viorel BELEI 
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