
         ROMANIA  

JUDETUL  DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

PROIECT DE  HOTARARE 

privind desemnarea reprezentantului    Consiliului Local Gaesti 

in Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor  cat si in Comisia  pentru evaluarea  si  

asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 

 

Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita , 

      Avand in vedere : 

     - expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore ; 

    - raportul secretarului  orasului  Gaesti ; 

    - solicitarea  venita din partea  Clubului Copiilor ;  

    - avizul  comisiei juridice si al comisiei de  cultura , invatamant din cadrul Consiliului Local 

Gaesti ; 

     In conformitate  cu  : 

    - prevederile  Ordinului  Ministrului Educatiei Nationale  nr. 3160/01.02.2017 pentru 

modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de 

administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului 

educatiei nationale nr. 4.619/2014  ; 

- prevederile art  11 , din OUG 75/2005; 

- prevederile art. 36, alin.6 , lit.a, pct 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala cu modificarile si completarile ulterioare ;  

    In temeiul art.45   alin 1. din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 

SE PROPUNE    : 

 

ART.1 – Se desemneaza d-nul /d- na ________________ reprzentant al Consiliului Local Gaesti 

in consiliul de administratie al Clubului Copiilor  in anul scolar  2017-2018 si   d-nul /d- na 



________________ reprzentant al Consiliului Local Gaesti in Comisia  pentru evaluarea  si  

asigurarea  Calitatii. 

ART.2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga persoana desemnata . 

ART.3 - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si 

persoanei desemnate . 

 

 

 

 

 

INITIATOR   , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe  Grigore 

 

 

 

 

                                                                                                                      Avizat de  Legalitate     

Secretar  , 

Jr. Diaconu Mitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE 

privind desemnarea reprezentantilor    Consiliului Local Gaesti 

in Consiliile  de Administratie ale unitatilor de  invatamanat   cat si in Comisia  pentru evaluarea  

si  asigurarea  Calitatii in anul scolar  2017-2018 

 

 

        

. 

       Având în vedere prevederile art. 96 alin.1 si 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, si 

ale  Ordinului  Ministrului Educatiei Nationale  nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea si 

completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 

unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 

4.619/2014   , precum si art. 11 din OUG 75/2005. 

      În vederea organizării consiliilor de administraţie a unităţilor de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, propunem Consiliului local 

al oraşului Gaesti , numirea şi aprobarea reprezentanţilor săi în aceste consilii, respectiv comisii . 

 

 

 

PRIMAR , 

 

Jr. GHEORGHE GRIGORE 

 

 



 

 

RAPORT   

       La inceputul fiecarui an scolar  ,  directorii institutiilor de  invatamant au obligatia de  a 

declansa procedura  in vederea constituirii consiliilor de administratie  . Astfel  , ca s-au 

inregistrat solicitari adresate Consiliului Local , solicitari care au ca scop desemnarea 

reprezentantilor  Consiliului Local Gaesti  in consiiliile de administratie , in conformitate cu  

Ordinului  Ministrului Educatiei Nationale  nr. 3160/01.02.2017 pentru modificarea si 

completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 

unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 

4.619/2014  . 

     Avand in vedere si  prevederile art 11 din OUG 75/2005 privind asigurarea calitatii educatie 

care stipuleaza ca  : 

    La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza Comisia 

pentru evaluarea si asigurarea calitatii. 

    Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta strategia si regulamentul de 

functionare ale comisiei. 

Conducerea operativa a comisiei este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un 

coordonator desemnat de acesta. 

Conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. 

    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; 

urmeaza sa va desemnati reprezentantii in cadrul acestor entitati . 

Secretar  ,  

Jr. M.Diaconu   


