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HoTAnARBA
nr. 36 din 27 martie 2017
privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisiile pentru
evaluarea gi asigurarea calitifii educafiei in'inviflm0ntul preuniversitar din
comuna Doljeqti
Consiliul local al comunei Doljegti, judelul Neam!, intrunit in qedin!6 ordinar[ in
data de 27 martie 201,7;

Examindnd expunerea de motive prezentatd, de primarul comunei privind
aprobarea desemndrii unui reprezentant al consiliului local care sd faci parte din
comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitafi in inv6!6m6ntul preuniversitar qi
solicitarea $colii Gimnaziale ,,GHEORGHE rArnagCU", sat Buruieneqti, Comuna
Doljeqti, Judelul Neam! cu nr.19712017;
Av6nd in vedere prevederile:
- art.38, alin. (2),Iitera,,d", coroborat cu alin. (6) lit. ,,a",pct.l din Lg ad-1iei
publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile qi complet5rile ulterioare;
- art. 11, alineatul (4), litera,,e" din OUG nr.75 din 12 iulie 2005 privind
asigurarea calitafli educafiei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- art. 79, alineatul 2,litera ,,d", din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5079120L6 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare si f,rnctionare a unitAfllor de inv6ldmdnt
preuniversitar;
ydzend avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
in temeiul dispoziliilor art.46 qi 115 alin. (l; fit.,,b" din Legea administraliei
publice locale nf.2l5l200l, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

HOrAnAgrE:
Art. 1.- Se desemn eazd, pentru a face parte din comisia

de evaluare qi asigurare
calitdlii educaliei a $colii Gimnaziale ,,GHEORGHE PATRA$CU", sat Buruienegti,
Comuna Doljegti, Judetul Neam!, d-na MIHAI MARICA-ATENA.
a

Art. 2.-Secretarul
persoanelor interesate

comunei Doljeqti va inainta prezenta hotdrdre autoritalilor qi

:

$EDINTA,
MIHAI UARICA.ATENA
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