
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind revocarea  reprezentantului Consiliului jude ean Alba în Consiliul de administra ie al colii

speciale Sâncrai i desemnarea unui alt reprezentant

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  extraordinar  în data de 29 iunie 2006;
Luând în dezbatere:

            -proiectul de hot râre privind revocarea reprezentantului Consiliului jude ean Alba în Consiliul
de administra ie al colii speciale Sâncrai i desemnarea unui alt reprezentant;

-raportul de specialitate nr. 6539/15.06.2006 al Direc iei juridic i cancelarie;
zând:

-avizul favorabil al Comisiei nr.4- Comisia de cultur , culte, înv mânt, sport i turism;
-rezultatul votului secret;
Având în vedere prevederile:
-art.33  alin.(1)  litera “e”din Regulamentul de organizare i func ionare a unit ilor de

înv mânt preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr.4925/2005 al Ministrului educa iei i cercet rii;
-art. 14 litera ”d” din Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006, modificat i

completat  prin Ordonan a de urgen  nr. 32/2006;
-Ordonan a de urgen  nr. 206/2000 pentru modificarea i completarea Legii înv mântului

nr.84/1995;
In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , cu modific rile

i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Incepând cu data prezentei hot râri doamna Gligor Delia se revoc  din func ia de
reprezentant al Consiliului jude ean Alba în Consiliul de administra ie al colii speciale Sâncrai.

Art. 2. (1) Se desemneaz  doamna Cioanc  Iuliana- consilier juridic, reprezentant al
Consiliului jude ean Alba în Consiliul de administra ie al colii speciale Sâncrai.

(2) Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr. 121/2005 se modific  în mod corespunz tor.
Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba, se înainteaz i se

comunic :
-Institu iei Prefectului-jude ul Alba;

colii speciale Sâncrai;
-Doamnei Gligor Delia;
-Doamnei Cioanc  Iuliana;

            - Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude ean Alba.

  PRE EDINTE,
ION DUMITREL

                                                                                CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                MARIANA HURBEAN
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