
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Doljești, județul

Neamț, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe
Patrașcu” sat Buruienești, pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în ședință ordinară în luna septembrie 
2021;

Luând în considerare adresa nr. 2113 din 10.09.2021 înaintată de Școala Gimnazială ,,Gheorghe
Patrașcu”, sat Buruienești, județul Neamț, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului
local al comuniei Doljești, județul Neamț, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a
Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești;

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanței  de  Urgență  a
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educative;

Luând act de:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Doljești, înregistrat sub nr. 8539 din 10.09.2021;
- Raportul de specialitate nr. 8540 din 10.09.2021  întocmit de compartimentul de specialitate cu

atribuții în domeniu;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Doljești;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative, cu

modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
-art.  129  alin.  2,  lit.  d)  coroborat  cu  alin.7  lit.  a)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ.
În temeiul art. 139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se aprobă desemnarea domnului /doamnei___________________ , consilier local, ca
reprezentant  al  Consiliului  Local  al  comunei  Doljești,  jud.  Neamț,  în  Comisia  pentru  evaluarea  și
asigurarea calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești,
județul Neamț, pentru anul școlar 2021-2022.

Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege;

- Instituției Prefectului- Județul Neamț, pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului comunei Doljești;
- Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț.
(2) Aducerea la cunoștință publică se face pe site-ul primăriei www.primariadoljesti.ro

INIȚIATOR,
PRIMAR, LUNGU ALBERT

                                                                                                              Contrasemnează,
                                                                                         Secretar general al Comunei Doljești,
                                                                                                             Mihaela Cezar

http://www.primariadoljesti.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 8539 din 10.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei

Doljești, județul Neamț, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Școlii
Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu” sat Buruienești, pentru anul școlar 2021-2022

Având  în  vedere  prevederile  Ordonanței  de  urgenta  nr.  75  din  12  iulie  2005  privind
asigurarea calitatii educatiei:

    CAP. III
    Asigurarea interna a calitatii educatiei
    ART. 11
    (1) La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
    (2) Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta strategia si regulamentul

de functionare ale comisiei.
    (2^1) Conducerea operativa a comisiei este asigurata de conducatorul organizatiei sau

de un coordonator desemnat de acesta.
    (3) Conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate.
    (4)  Componenta Comisiei  pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in unitatile din

invatamantul preuniversitar cuprinde:
    a) 1-3 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de consiliul profesoral;
    b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
    c) un reprezentant al parintilor, in cazul invatamantului prescolar, primar, gimnazial

sau liceal;
    d) un reprezentant al elevilor, in cazul invatamantului profesional, liceal si postliceal;
    e) un reprezentant al consiliului local;

                f) un reprezentant al minoritatilor nationale, dupa caz, provenind din corpul profesoral,
reprezentantii parintilor sau ai elevilor.

Tinând  cont  de  solicitarea din  adresa  nr.  2113  din  10.09.2021  înaintată  de  Școala
Gimnazială ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, județul Neamț,  prin care se solicită Consiliului local
Doljești desemnarea unui reprezentant al consiliului local Doljești.

Avându-se în vedere cele  precizate  mai  sus,  propun consiliului  local  aprobarea proiectului  de
hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Doljești, județul Neamț, în
comisia pentru evaluarea și asigurarea calității  (CEAC) a Școlii  Gimnaziale  ,,Gheorghe Patrașcu” sat
Buruienești, pentru anul școlar 2021-2022, în forma prezentată.

PRIMAR,
 LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI

Nr. 8540 din 10.09.2021  
REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei
Doljești, județul Neamț, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Școlii

Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu” sat Buruienești, pentru anul școlar 2021-2022

Având  în  vedere  solicitarea din  adresa  nr.  2113  din  10.09.2021  înaintată  de  Școala
Gimnazială ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, județul Neamț,  prin care se solicită Consiliului local
Doljești desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Doljești.

       Ținând cont de  prevederile Ordonanței de urgenta nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calitatii
educatiei,

   ,, CAP. III
    Asigurarea interna a calitatii educatiei
    ART. 11
    (1) La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
    (2) Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta strategia si regulamentul

de functionare ale comisiei.
    (2^1) Conducerea operativa a comisiei este asigurata de conducatorul organizatiei sau

de un coordonator desemnat de acesta.
    (3) Conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate.
    (4)  Componenta Comisiei  pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in unitatile din

invatamantul preuniversitar cuprinde:
    a) 1-3 reprezentanti ai corpului profesoral, alesi prin vot secret de consiliul profesoral;
    b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
    c) un reprezentant al parintilor, in cazul invatamantului prescolar, primar, gimnazial

sau liceal;
    d) un reprezentant al elevilor, in cazul invatamantului profesional, liceal si postliceal;
    e) un reprezentant al consiliului local;

                f) un reprezentant al minoritatilor nationale, dupa caz, provenind din corpul profesoral,
reprezentantii parintilor sau ai elevilor.”

Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat,
din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, în acest sens propunem
analizarea  și  supunerea spre dezbatere  și  adoptare a proiectului  de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant  al  Consiliului  local  al  comunei  Doljești,  județul  Neamț,  în  comisia  pentru  evaluarea  și
asigurarea calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu” sat Buruienești, pentru anul școlar
2021-2022.      

Secretar general ,
          Mihaela Cezar
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