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CONSILruL LOCAL AL ORASULUI PIATRA OLT
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Cu privire la : aprobare numire membru in Consiliul de administratie al unitatilor de

invatamant preuniversitar de pe ruza orasului Piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Av6nd in vedere:

- Raportul de specialitate al Biroului Programe si Investitii nr. 17888127.09.2011, prin

care se propune numire membru in Consiliul de Adminishatie al unitatilor de

invatamant preuniversitar de pe ruzaorasului Piata Olt;
- In conformitate cu prevederile art.96 alin.(l) si alin.(2) lit. a din Legea nr. ll20ll ,

privind educatia nationala;

- Raportul Comisiei Juridice , administratiei publice locale

- Prevederile art.36 alin.6lit. a, pct. l, din Legea 215 I 2001, republicata

- In temeiul art.45(l) din Legea nr.2lSD$Al privind administrafia publica locala ,

republicata,

HOTARASTE

Art.l. Se numesc membrii Consiliului Local al oraqului Piatra Olt in Consiliul de

Administrafie al unitatilor de invatamant din orasul Piatra Olt in anul scolar 20ll-2012 dupa
cum uflneaza:

-d-na consilier Tatomir Maria la Scoala generala cu clasele I-Vm Piatra

-d-na consilierLazar Nenu Mitruta la Liceul Piata Olt

Art.z. Prezenta hotirdre se va comunica :

-Institutia Prefectului - judefului Olt

-Primarului oragului Piatra Olt

-Scolii generale cu cls. I-VIII Piatra

-Liceului Piata Olt

-Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Piaha Olt

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CRANGUS ALEXANDRA

AYIZAT

SECRETA&

Nr.59



Anexa 1

la HCL nr.60/30.09.2011

PLAN TEHMC

DE INTRETINERE SI IMBLINATATIRE A PAJISTILOR

PE ANUL 2OII

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si

dezvoltarii rurale nr. 6712011 pentru modificarea si completarea Ordinului

MADR nr.24612008, Consiliul Local al oraSului Piatra Olt a depus pentru

anul 20ll declaralia de plxa pentru suprafala de 322,34 ha pasuni

permanente la APIA, Centrul Judelean Olt.

Planul tehnic de intretinere a pasunilor prevede efectuarea
urmdtoarelor lucrdri:

-distrugerea muguroaielor;

-inlaturarea vegetaliei lemnoase ;

-distrugerea buruienilor si plantelor toxice;

-fertilizat cu ingrasaminte chimice'

-cosit;

-salubrizare .

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ATEXANDM CRINGUS


