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Privind aprobarea Planului Teritorial Comun de Actiune-la nivelul orasului Tauţii Măgherăuş, 

pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor si a personalului didactic si prevenirea 

delicventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitatilor de invatamânt preuniversitar 

 
Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.10.2016. 

Având în vedere:  

Planul Teritorial Comun de Actiune-la nivelul orasului Tauţii Măgherăuş, pentru cresterea gradului de 

siguranta al elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile în incinta si în zonele adiacente 

unitatilor de invatamânt preuniversitar, inaintat de catre conducerea Liceului „Traian Vuia” Tautii Magherauş.  

Prevederile Legii nr.1/2011  Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Raportul compartimentului de specialitate al aparatului de specialitate al primarului, 

 avizul favorabil al Comisiei 3 pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice 

a drepturilor cetatenesti, 

 avizul secretarului, Văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică. 

 Ţinând seama de prevederile din Legea 35/2007, privind cresterea sigurantei  în unitatile de învătămînt, 

modificata  prin Legea  nr.29/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 lit. d, , alin.6 lit a pct.1 şi 7, art. 45 alin. 1 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

 

             Art. 1. Se aproba „Planul Teritorial Comun de Actiune-la nivelul orasului Tauţii Măgherăuş, pentru 

cresterea gradului de siguranta al elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile în incinta si 

în zonele adiacente unitatilor de invatamânt preuniversitar” prevazut în anexa 1 la prezenta hotarare. 

 

    Art. 2.  Prezenta se comunica la: 

                -   Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş; 

- Primarul oraşului, 

- Liceului „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş, 

- Politiei Orasului Tautii Magherauş. 

 
 

                                                                             Presedinte de ședință 
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                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                            Bindila Calin Ioan         

 

 

 

 

Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 
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