
Aviz comisia de tnvitliimfrnt, culturd..
Proiect nr. t

ROMANIA
JUDETUL NBAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILI{JL LOCAL

I{OTARARE
Privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului locul, tn Consiliu.l tle Adndnistruyie ul $cotii Gimnsziule nr. I Bicaz

Consiliul Local al oragului Bicaz,.jude{ul Neam{;
AvAnd in vedere prevederile art. 1, alin.2I,lit. c din OUG nr.4912014 prin care se modificd

att.96, ahn' 2 din Legea Educa{iei Na}ionale nr. Il2O11 precum qi ale art. 11, alin. 4 din Legea nr.
87 12006 privind asigurarea calitdlii educaliei;

In conformitate cu Ordinul nr.4679 din22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare qi funclionare a consiliului de administralil Ain unitalile de invdlai6't
preun iversitar;

Ludnd in considerare adresa nr. 1760 din04.09.2017 emisd de conducerea $colii Gimnaziale
nr. 1 Bicaz, inregistratd, la primdria oraqului sub nr. 9095 din 05.09.2017 prin care se solicitd
desemnarea in Consiliul de Administralie a unui numdr de 3 reprezentan{i ai Consiliului Local, preclrm
9i a unui reprezentant care sd facd parte din Comisia pentru evaluarea gi asigurare a calitdlii;

Ydzlnd expunerea de motive intocmitd de primarul oragului prin care se argument eazd,inilierca
acestui proiect de hotbrAre ;

Analizdnd raportul compartimentului de resofi din cadrul aparutulde specialitate al primarului
inregistrat sub nr. din._ 09.2017 ;

rnbaza avizului comisiei de specialitate a consiliului Local ;
intemeiui art.36, alin.(6), lit. a), punctul 1, art.45 qi ale art.l15,alin (l), lit.(b) din Legea

rc,2r5 12001, republicatd, cu modificdrile gi compret[rile ulterioare,

HOTARAgTE

Art.1. Desemnazd ca
Girnnaziald nr.1 Btcaz

membri in consiliul de Administralie al unitdlii de invildmant gcoala
pe domnii

, consilieri locali.
Art.2. Desemneazd pe domnul 

- 

, consilier local sd fac[ parte din
Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitalii din unitatea Oe inlapmdnt - $coal a Gimnaziald nr.l
Btcaz.

Art.3. Persoanele desemnate potrivit articolelor precedente vor duce la indeplinire prevecleriie
prezentei hotdrdri.

Art.4, Prin grija secretarului oraqului hotdr6rea se va comunica persoanelor qi autoritdlilor
interesate.

Inifiator,
Primar - Nicolae SAI,ACEAX



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 94012113.09.2017

I EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea unui numdr de 3 reprezentan{i ai Consiliului Local Bicaz, care sd
facd parte din componenla Consiliului de administratie a a Scotii Gimnaziate nr I Bicaz

in urma adresei cu nr.1760104.0g.2017 a $colii Gimnaziale nr.1 Bicaz,
inregistrata la PrimdriaBicaz sub nr. 9095/05.09.2017, prin care solicitd oesemnarea
a unui nr de 3 reprezentanli ai Consiliului Local, care sd facd parte din componen{a
Consiliului de administratie, in anul gcolar 2017-2018 ;

AvAnd in vedere prevederile art. 1 alin 21(c) din OUG nr 4gl2Oi4 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul educaliei, cercetirii gtiinlifice gi pentru
modificarea unor acte normative, care modificd art 96 alin (2) din Legea educatiei
nalionale nr. 112011 ',

Supun dezbaterii qi aprobdrii a 3 reprezentanli ai Consiliului Local Bicaz, care
Bd facd parte din componenla Consiliului de administra{ie a a Scotii Gimnaziate nr I

Bicaz

PRIMAR
NICOLAE SAI_ACENT\



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 94014113.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului Local Bicaz, care sd facd parte

din componenla Comisiei pentru Evaluarea qiAsigurarea Calitilii Educatiei din
cadrul Scolii Gimnaziale nr I Bicaz

JinAnd cont de adresa cu nr.1762104.09.2017 a Scolii Gimnaziale nr.1 Bicaz,
inregistratd la Primdria Bicaz sub nr. 9094/05.09.2017, prin care solicitd desemnarea
unui reprezentant a Consiliului Local, care sd facd parte din componen{a Comisiei
pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitdtii Educaliei din cadrul $colii Gimnaziale nr I

Bicaz,pentru anul qcolar 2017-2A18 ,

AvAnd in vedere art 11, alin 4 din Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenla a Guvernului nr. 75l2OO5 privind asigurarea
calitdtii educaliei;

Supun dezbaterii gi aprobdrii a unui reprezentant a Consiliului Local Bicaz,
care sd facd parte din componenla Comisiei pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitatii
,Educaliei din cadrul $colii Gimnaziale nr I Bicaz.

PRIMAR
NICOLAE SAI-ACTNN



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 94013113.09.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
privind desemnarea unui numdr de 3 reprezentanti ai Consiliului Local Bicaz, care sd facdr parte din componen{a Consiliului de administratie a Scolii Gimnaziale nr I Bicaz

AvAnd in vedere prevederile Ordinului nr. 461912014 din 22 septembrie 2014
pentru aprobarea lVetodologiei-cadru de organizare 9i funclionare a consiliului de
administralie din unitalile de invdldmAnt preuniversitar;

linAnd cont de adresa cu nr.1760104.09.2017 a Scolii Gimnaziale nr.1 Bicaz,
inregistrata la PrimdriaBicaz sub nr. 9095/05.09.2017, prin care solicitd desemnarea
a unui nr de 3 reprezentanli ai Consiliului tocal, care sd facd parte din componen{a
Consiliului de administratie, in anul scolar 2017-2OiB ,

Consider cd Proiectul de HotdrAre initiat de Primarul orasului Bicaz, respectd
prevederile legale in vigoare qi poate fi supus spre aprobare in Consiliul Local.

Compartiment Resurse umane
cons sup Parnic Maricica

,n{,I'ltt



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 94015113.09.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului Local Bicaz, care sd facd parte

din componen{a Comisiei pentru Fvaluarea giAsigurarea Calitdlii Educatiei din
cadrul $colii Gimnaziale nr I Bicaz

AvAnd in vedere arL 11, alin 4 din Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru
aprobarea Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr. 75|2OOS privind asigurarea
calitatii educaliei;

Jinand cont de adresa cu nr.1762104.09.2017 a Scolii Gimnaziale nr.1 Bicaz,
inregistrata la Primaria Bicaz sub nr. 9094/05.09.2017, prin care solicitd desemnarea
unui reprezentant a Consiliului Local, care sd facA parte din componenta Comisiei
pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Educaliei din cadrul $colii Gimnaziale nr I

Bicaz,pentru anul scolar 2017 -2018 ;

Consider cd Proiectul de HotdrAre iniliat de Primarul oragului Bicaz, respectd
prevederile legale in vigoare gi poate fi supus spre aprobare in Consiliul Local.

Compartiment Resurse umane
cons sup Parnic Maricica
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