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H O T Ă R Â R E A  NR. 

Privitor  la:  desemnarea  pentru  anul  școlar  2020-2021  a
reprezentantului  Consiliului  Local  în  Comisia  de
Evaluare și  Asigurare a Calității  educației  la  Școala
Gimnazială Roșiile

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa
ordinară  din  data  de   29.01.2021  la  care  participă  un  număr  de  11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Brabete Dănuț fost ales preşedinte de
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile
din data de 25.11.2020;

Luând  în  dezbatere  referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile  și
raportul  de specialitate înregistrat la nr.  212/22.01.2021 solicitarea nr.
2227/08.12.2020  a  Școlii  Gimnaziale  Roșiile  privind  desemnarea  unui
reprezentant  al  Consiliului  Local  Roșiile  în  Comisia  de  Evaluare  și
Asigurare  a  Calității  educației  constituită  la  nivelul  Școlii  Gimnaziale
Roșiile pentru anul școlar 2020-2021, înregistrată la Primăria Roșile sub
nr. 49/08.01.2021;

Având  în  vedere  raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul
Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul UAT Roşiile;

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 și 4 lit. e, alin. 9, art. 12
din  O.U.G.  nr.  75/2005  privind  asigurarea  calității  educației,  cu
modificările și completările ulterioare,  L. nr. 1/2011 a învățământului, art.
163-164  și  art.  166  din  O.A.P.  nr.  5447/2020  privind  aprobarea
Regulamentului-cadru  de  organizare  si  functionare  a  unitatilor  de
invatamant  preuniversitar,  cu  completările  ulterioare,  Hotărârea
Consiliului Local Roșiile nr. 7/2021 privind aprobarea reţelei şcolare de pe
raza  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  pentru  anul  şcolar  2020-2021,
prevederile  Legii  nr.  161/2003 privind  unele  masuri  pentru  asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările și
completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  52/2003  r1 privind
transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121
din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea
Cartei  europene  a  autonomiei  locale,  adoptata  la  Strasbourg  la  15
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul
Civil; 
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În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. d), alin.
(7) lit. a), art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), art.140, art. 197 – 200, art. 240
din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  cu  11  voturi
pentru,  Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea,  adoptă
următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.   1.  Se  desemnează  domnul   ____  reprezentantul  Consiliului
Local al Comunei Roșiile, județul Vâlcea ca membru al Comisiei pentru
Evaluarea  și  Asigurarea  Calități  educației  din  unitățile  de  învățământ
preuniversitar  de  stat  din  comuna  Roșiile,  județul  Vâlcea  pentru  anul
școlar 2020-2021. 

Art. 2. Persoana desemnată potrivit art. 1. va avea atribuțiile dintre
cele reglementate în Regulamentul propriu de funcționare al Comisiei de
Evaluare  și  Asigurare  a  Calității  Educației  constituită  la  nivelul  Școlii
Gimnaziale Roșiile.  

Art.  3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se
împuterniceşte persoana desemnată la art. 1.

Art. 4. La data adoptării prezentei îşi încetează valabilitatea orice
hotărâre contrară.

Art.  5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  în  vederea  efectuării  controlului  de  legalitate,  Şcolii
Gimnaziale Roșiile, primarului, persoanei desemnate potrivit art. 1 pentru
ducere  la  îndeplinire  și  va  fi  adusă  la  cunoștință  publică  prin  grija
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roşiile, 22.01.2021
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate, 
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile, 
                                                            AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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