
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BACĂU  

COMUNA BRUSTUROASA 

CONSILIU LOCAL 

 

     

                    HOTĂRÂRE 

                   Privind  desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în   Comisia      

      pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar  și în Consiliului de    

              administrație din cadrul Şcolii Gimnaziale  „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa  

                                               pentru anul școlar 2020 – 2021   

     

            

 Consiliul local al comunei  Brusturoasa, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară azi 

30.10.2019 

Văzând 

- Referatul de aprobare a primarului privind necesitatea și oportunitatea proiectului de hotarare, 

înregistrat sub  nr. 6274 din 29.10.2020  

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat 

sub  nr. 6275 din 29.10.2020 

 - Solicitarea Şcolii Gimnaziale „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa, nr.   1180/07.10.2020   

  prin care solicită nominalizarea  reprezentanților  în Consiliul de Administraţie al şcolii precum și a 

membrului în comisia CEAC;  

Având în vedere: 

- Prevederile art. 96   alin (1) și alin (2) lit ”b”din  Legea 1/2011 – Legea Educatiei Nationale, cu  

modificările şi completările ulterioare  

- Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a  

unităţilor de învăţământ preuniversitar ; 

- Art. 4 lit ”b” din  3160/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare  

a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modiificările și completările 

ulterioare; 

Ţinând cont de rapoartele de avizare favorabile ale  comisiilor de specialitate  înregistrate sub nr. 

6307, 6312 și  6314 din 30.10.2020 

- Art. 129 alin (7) lit ”a”    din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ 

 In temeiul art.  139 alin. (1)  și art. 197 din    OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ   

 

                     HOTĂRĂŞTE   

 

Art. 1 - Se aprobă desemnarea  domnului Balaj Neculai în calitate de reprezentant al Consiliului 

Local al comunei Brusturoasa în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul 

preuniversitar,  pentru anul școlar 2020 – 2021. 

Art.  2 - Se aprobă desemnarea  consilierilor locali Boia Costel și Ciocan Constantin, în calitate de 

reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie  al Şcolii Gimnaziale „Ioana Radu Rosetti” 

Brusturoasa,  pentru anul școlar 2020 - 2021. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica  Şcolii Gimnaziale „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău. 

 

         PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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