ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Păcureţi în Comisia pentru Evaluarea
si Asigurarea Calitatii a Şcolii Gimnaziale
„Andrei Nicolescu-Păcureţi”, Comuna Păcureţi

Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta
ordinara in data de 27.11.2018: Vazand : nota de fundamentare înregistrată sub nr.
4058/20.11.2018 a primarului comunei Păcureţi;Raportul de specialitate inregistrat la
nr.4059/20.11.2018 al secretarului comunei Păcureţi ,adresa nr. 1256/2018 a Scolii
Gimnaziale „Andrei-Nicolescu Pacureti”;
Avand in vedere prevederile art.11 alin.(4) litera e) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea
nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare ; prevederile art.11, alin.(4), lit. e, din
Legea 87/2006, Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calitatii educatiei;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com
Pacureti, jud. Prahova .
Avizul de legalitate al secretarului com. Pacureti, jud. Prahova
În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.1, art. 45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completările ulterioare:

adopta prezenta
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă desemnarea dl. DULCE IOAN , ca reprezentant al Consiliului local
al comunei Păcureţi în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii a Şcolii Gimnaziale
„Andrei Nicolescu-Păcureţi”, Comuna Păcureţi, pentru anul şcolar 2018-2019.

Art.2. Drepturile şi obligaţiile persoanelor desemnate sunt prevazute în lege şi
regulamentelul de organizare şi funcţionare al consiliului de administratie.
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei,
Primarului Comunei Păcureţi, unităţii şcolare nominalizate, Prefectului Judeţului Prahova şi
se va aduce la cunoştinţă publică.
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