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Privind desemnarea reprezentantului Primarului oragului Bicaz in Consiliul de administr

Liceului ,, Carol | " Bicaz giin Comisia pentru monitorizarea si controlul achiziliilor publi

Nicolae Siligean, primarrul oragului Bicaz,jude{ul Neam{;
Avand in vedere prevederile art, 96, alin. (2), lit. c) din Legea educaliei naliona

1t2011

In conformitate cu Ordinul nr, 46'19 din 22 septembrie
Metodologiei-cadru de organizare gi funclionare a consiliului de
de invdtamAnt;

2014 privind a

administratie din un

VdzAnd adresa nr.2518 din 06.09.21017 formulata de conducerea Liceului ,.

Bicaz, inregistrata la Primdria oragului sub nr,9183 din 07.09.201T prin care se s(
desemnarea unui reprezentant al primarului care sa facd parte din Consiliul de adminis
al unita{ii de invatamdnt in cauzd, pentru anrul gcorar 2017-20j8',

In temeiul art,63, alin.(1), lit.e), art, oB, alin, (1) gi ale art, 115, alin (1), lit,
Legea nr.21512001 privind administratia publica locald, republicata si modificatb ul
emite urmdtoarea

DISPOZITIE

Art.1. Desemneazd pe doamna Parnic Maricica, consilier Resurse Umane in
Primariei oraqului Bicaz, ca reprezentant al Primarului in Consiliul de admini
Liceului ,, Carol | " Bicaz, pentru anul gcolar 2017-2018',

Art,2. Desemneaza pe doamna Enache Marina-consilier I A, din
oragului Bicaz, compartimentul Achizi{ii Fublice, pentru a face parte
monitorizarea gi controlul achiziliilor publice,

Art.3 Persoanele desemnate potrivit art, 1 si 2 vor duce la
prezentei Dispozitii.

indeplinire pr

Art.4 Prin grija secretarului oragului, dispozilia se va comunica persoane
autoritdtilor in

Primar Avizat pentru legal
Nicolae Sd Secretar,

loan Spiridon

Red. A/P.-Procesat A/P.
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PRIMAR RA$ULUI BICAZ

f in conformitate cu art.1 aliniat2l.(c)din OUG nr.4912014, care modific6 art.

(2) din Legea nr, rl20r1, vd solicitdm prin prezentadesemnarea unui

BPg, (primarul sau un reprezentant al acestuia) care sd fac6 parte din

de administratie aI unitAfli noastre in anul $colar 2017 - 2019.

De asemenea, in conformitate cu Hotdrdrea Consiliului de administralie

nostru, nr' 4 din 06.09.2017, vd rugbm sii desemnali un reprezentant al Primdriei Bi
a face parte din comisia pentru monitori:zarea Ei controlul achizitiilor publice.
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