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ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  nnrr..3333//2288..0022..22001111  

pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaaţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    
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ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree,,  îînn  sseennssuull  îînnllooccuuiirriiii  ddoommnnuulluuii  GGhheeoorrgghhee  DDiinnccăă  
  

 
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 

specialitate întocmit de către Serviciul Secretariat General, Audiențe; 
Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.21/28.02.2012 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dincă Gheorghe; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Hotărârii Consiliului Local 
al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011 privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 
în Consiliile de Administraţie ale  instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu 
modificările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.21/28.02.2012 privind 
încetarea mandatului de consilier local a domnului Dincă Gheorghe;   

În temeiul art.45, alin(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 
 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011 privind 

numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în  Consiliile de Administraţie ale  
instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare, 
în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Dincă în Consiliile de administrație și Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, după cum 
urmează: 

  
- la Colegiul Agricol ”V.Harnaj” – cu domnul Constantin Alin Ghinea; 
- la Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” – cu domnul Ionuț Alexandru 

Constantinescu; 
- la Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” – cu domnul Ionuț Alexandru 

Constantinescu; 
- la Școala nr.118 ”Vasile Alecsandri” – cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu; 
- la Școala Specială nr.7 – cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu; 



- la Școala Specială nr.8 – cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu; 
- la Școala pentru Surzi nr.1 – cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu; 
- la Grădinița nr.56 – cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu; 
- la Grădinița nr.285 – cu domnul Ionuț Alexandru Constantinescu; 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.33/28.02.2011, cu 
modificările și completările ulterioare rămân nemodificate. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 și S erviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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