
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

HOTARARE 
 

privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație 
precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la 

unităţile școlare din UAT Marghita în mandatul 2016-2020 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința extraordinară din 12 iulie 
2016, 
 Având în vedere solicitările unităţilor școlare şi preșcolare care funcționează în raza 
teritorial –administrativă a municipiului Marghita, referatul de specialitate nr. 5847/08.07. 
2016, întocmit de dna Ciupe Elena , în calitate de șef serviciu administrație publică locală, 
referatul de aprobare nr.5838/08.07.2016 al primarului Municipiului Marghita,raportul de 
avizare al comisiei de specialitate,  
  Luând în considerare art. 96 lit.b și  c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea 
educației naţionale , 
 In conformitate cu art. 11 şi 12 din Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 
privind asigurarea calității în învățământ,  
 In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice locale, R, 
cu modificările și completările ulterioare , 
 

Hotărăşte: 
 
  Art. 1 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la unităţile de învățământ 
din raza teritorală a localităţii Marghita, înmandatul 2016-2020,după cum urmează :  
 
Colegiul Național „Octavian Goga” :  Mărieș Mihaela, Ciora Florian, Pop Raul Cristian 
Liceului Tehnologic „Horea” : Sas Adăscăliții Marcel-Emil, Timar Iulius-Radu 
Liceului Teoretic „Horváth János”: Arkosi  Anton, Horvath Sandor, Papai Iosif 
Gradinița cu program prelungit nr. 1.Pop Gavril 
 
 Art. 2 Se aprobă desemnarea în comisia de evaluare și asigurare a calității  
învăţământului- CEAC la :  
 Colegiul Național ”Octavian Goga ”:Szujogan Cornelia 
Liceului Teoretic ”Horvath Janos ”:Șumălan Mariana 
 Liceului Tehnologic ”Horea ”:Szabo Peter-Istvan 
 
  Art. 3 Prezenta hotarare se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, unităților de  
Învățământ , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate. 
 
 Președinte de sedință                                         Contrasemnează 
 Horvath Sandor                                                      jr.   Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 11/ 12.07.2016 
Art.1 Adoptat cu votul a  17 consilieri pentru  din 17 prezenți  
Art.2 Adoptat cu votul a  11 consilieri pentru , 6 împotriva  din 17 prezenți  
 



 


