
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea  reprezentanţilor consiliului local în cadrul 
consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul 

Vatra Dornei”, pentru anul scolar 2022-2023 
  

                                            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava   
                                              intrunit in sedinta  ordinara   in data de  29 septembrie   2022 

  
 Având în vedere  referatul de aprobare nr.26066/15.09.2022 prezentat de  

primarul municipiului, raportul nr. 26067/15.09.2022 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local;Adresa nr.26183/16.09.2022 a Liceului teoretic „Ion Luca; Adresa 
nr.26013/15.09.2022 a Gradinitei cu program prelungit Alba ca zapada”; Adresa 
nr.24897/05.09.2022 a Clubului Sportiv Scolar Vatra Dornei; 

Conform prevederilor art.96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ;art.4 
din Ordinul MEN 5154/2021; 
            În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(1) si art.196 
alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 
       HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art. 1 Se desemneaza reprezentanţii Consiliului Local în cadrul consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”, pentru anul 
scolar 2022-2023.”, cu desemnarea a cate doi consilieri local in Consiliul de 
administratie al acestora.”, dupa cum urmeaza: 

a)Pintilii Mircea Cristian -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1 
        Obreja Mariana        -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1 
b) Vaideanu Amalia Loredana-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2 
   Grohinschi Dorin -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2 
c)Alexievici Raul Mihai - consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4 

                     Tarca Adrian           - consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4 
d)Alexievici Raul Mihai -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 
      Dranca Cezar Adrian   - consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 
e) Obreja Mariana -  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4 
     Taranu Catalin Petru- consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 
f)Grohinschi Dorin - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca 

                  Vaideanu Amalia Loredana– consilier local, Liceul teoretic Ion Luca 
                  Dranca Cezar Adrian - consilier local, Liceul teoretic Ion Luca 
             g) Rey Adrian Radu - consilier local,  Liceul tehnologic Vasile Deac 

h)Candrea Dumitru - consilier local, Clubul Sportiv Şcolar V. Dornei 
               i)Cozianu Claudiu -  consilier local, Clubul Copiilor 

  Art.2 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr.157/2021. 
  Art.3 Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   
   ALEXIEVICI RAUL MIHAI       Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                               
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