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                                                                    HOTĂRÂREA 

 Nr. 156 din 28.09.2017 

cu privire la aprobarea funcționării unei clase de limba chineză în cadrul Liceului Tehnologic 

„Traian Vuia” precum și a cheltuielilor aferente desfășurării activității. 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinara la data de 28.09.2017 

Având în vedere:  

- Solicitarea Liceului Tehnologic Traian Vuia nr. 2554/27.09.2017, 

- Raportul de specialitate al serviciului Financiar-contabil nr. 9681/27.09.2017, 

- Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii-Măgherăuş, 

- Avizul secretarului orasului vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii 52/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare,. 

- HCL nr.15/2017 a Consiliului Local Tautii Magheraus, pentru aprobarea bugetului local 

pe anul 2017. 

- Facilitarea  atrageri de capital străin in orașul Tăuții Măgherăuș ( inclusive chinez) și 

inclusiv de atragerea de noi investiții care să ducă la dezvoltarea orașului și a zonei, 

 În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare,. 

                 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 Legea Educatiei Nationale cu modificarile 

ulterioare, 

 

            În temeiul dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. 4,lit. a alin. 6, lit. a, pct. 4,  art. 45,  din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare. 

   

. 

HOTĂRĂŞTE: 
                        

        Art.1- Se aprobă funcționarea unei clase de limba chineză în cadrul Liceului Tehnologic „Traian 

Vuia”  în anul școlar 2017/2018. 

        Art. 2 – În vederea desfășurării cursurilor de limba chineza se aprobă sumele necesare după cum 

urmează: 

- Achiziționarea – 1 buc. laptop, 1 buc. videoproiector, 1 ecran de protectie, 2 table. 

- Masa și transportul odată pe săptămână pe ruta Baia Mare – Tăuții Măgherăuș pentru 2 

lectori chinezi care vor preda cursul, contravaloarea cazării la Universitatea de Nord Baia 

Mare pe perioada anului școlar 2017/2018 pentru un lector chinez.   

        Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează  serviciul financiar contabil. 

 

        Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei  Prefectului  Judeţul Maramureş 

- Primarului oraşului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Liceului Tehnologic Traian Vuia 

 

                                Presedinte de ședință 

                                                          Gaie Nicolae Marin 

 

                      

                       

                                                                                                                                                       

Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                         Bîndilă Călin-Ioan                                                                                                                                                                     

Au fost prezenti  13  consilieri din 14  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       . 
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