
Aviz comisiu de inviilitmfrnt, culturd..
Proiect ny, A

ROMANIA
JUDETUI, NEAMT
ORA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
Ptivind tlesenmarea reprezentanlilor Consiliului local, tn Consiliu.t de Administralie at Liceului ,, Carol 1,, Bicuz

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

atr . 96, ahn. 2 din Legea Educaliei Nalionale nr . | 12011 precum qi ale art. 1 1 , alin. 4 din Legea nr.
87 12006 privind asigurarea calitaf i educaliei;

In conformitate cu Ordinul nr. 4619 din22 septembrie 2074 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare qi funcfionare a consiliului de administra{ie din unitdlile de invdldmAnt
preuniversitar;

LuAnd in considerare adresa rc.257I din 06.09.2017 emisd de conducerea Liceului ..Carol I"
Bicaz, inregistratd la primdria oraqului sub nr. 9182 din 07 .09.2011 prin care se solicitd desemnarea in
Consiliul de Administra\ie aunui numdr de 3 reprezentanli ai Consiliului Local, gi un reprezentant care
sd facd parte din componen{a Comisiei pentru evaluarea gi asigurare a calitdtrir;

Ydzdnd expunerea de motive intocmit[ de primarul oragului prin care se argumenteazd,inilierea
acestui proiect de hotdrAre ;

Anahzdnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al primarului
inregistrat sub nr. din._ 09.2017 ;

Inbaza avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

in temeiul art.36, alin,(6), lit, a), punctul 1, art. 45 gi ale art.115 ,alin (1), lit.(b) din Legea
rr.2l5 12001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$rE

Art.l. Desemnazd ca membri in Consiliul de Administralie al unitAlii de invdldmAnt ,, Liceul
,,Carol I " Bicaz pe domnii

, consilieri locali.
Art.2. Desemneazd pe domnul , consilier local sd facd parte din

Comisia pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitdlii din unitatea de invdldmAnt - Liceul ,, Carol I" Btcaz.
Art.3. Persoanele desemnate potrivit articolelor precedente vor duce la indeplinire prevederile

prezentei hotdrAri.
Art.4. Prin grija secretarului oragului hotdrArea se va comunica persoanelor gi autoritdlilor

interesate.

Ini{iator,
Primar - Nicolae SAf,ACneX



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUT NEAIVIT

Nr 94010113.09.2017

EXPUNERH DE IMOTIVE
privind desemnarea unui numdr de 3 reprezentanli ai Consiliului Local Bicaz, care sd

facd parte din componen{a Consiliului de administratie a Liceului ,,Carol l" Bicaz

in urma adresei cu nr. 2517106.0g.2017 a Liceului ,,Carol l" Bicaz,?nregistratd
la Primdria Bicaz sub nr. 9182107,09.2017, prin care solicita desemnarea a unur nr
de 3 reprezentanli ai Consiliului Local, care s5 facd parte din componenla Consiliului
de administrafie a liceului, in anul scolar 2A17-2018 .,

AvAnd in vedere prevederile art 1 alin 21(c) din OUG nr 4g12014 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul educa{iei, cercetdrii gtiinlifice 9i pentru
modificarea unor acte normative, care modifica art g6 alin (2) din Legea educatiei
nalionale nr. 112011 ;

Supun dezbaterii qi aprobdrii a 3 reprezentanli ai Consiliului Local Bicaz, care
bd faci parte din componenla Consiliului de administratie a Liceului ,,Carol l" Bicaz .

PRIMAR
NrcoLAE SALACrnru



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 94012113.09.2017

EXPUNERE DE N/IOTIVE
privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului Local Bicaz, care sd facd parte

din componenla Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitd{ii
din cadrul Liceului ,,Carol l" Bicaz

linAnd cont de adresa cu nr. 2517106.09.2017 a Liceului ,,Carol l" Bicaz,
inregistrata la PrimdriaBicaz sub nr. 9182107.09.2017, prin care solicitd desemnarea
unui reprezentant a Consiliului Local, care sd facd parte din componenta Comisiei
pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitdlii din cadrul Liceului ,,Carol l" Bicaz, in anul
gcolar 2017-2018',
, AvAnd in vedere art 11, alin 4 din Legea nr.87 din 10 aprilie 2006 pentru
aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 75l2OO5 privind asigurarea
calitatii educaliei;

Supun dezbaterii qi aprobdrii a unui reprezentant a Consiliului Local care sd
faca parte din componen{a Comisiei pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitatii din
cadrul Liceului ,,Carol l" Bicaz, in anul scolar 2017-2018.,

PRIMAR
NICOLAE SALAGEAN



PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 9401 1113.09.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
privind desemnarea unui numdr de 3 reprezentanti ai Consiliului Local Bicaz, care sd facd

parte din componenta Consiliului de administratie a Liceului ,,Carol l" Bicaz

AvAnd in vedere prevederile art. 1 alin 21(c) din OUG nr 4912014 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul educa{iei, cercetirii gtiinlifice gi pentru
modificarea unor acte normative, care modifica art 96 alin (2) din Legea educatiei
na{ionale nr. 112011 ',

linAnd cont de adresa cu nr. 2517106.09.2017 a Liceului ,,Carol l" Bicaz,
inregistratd la PrimariaBicaz sub nr. 9182107.09.2017, prin care solicitd desemnarea
la unui nr de 3 reprezentanli ai Consiliului Local, care sd facd parte din componenla
Consiliului de administralie a liceului, in anul scolar 2017-2018;

Propun desemnarea unui nr de 3 reprezentanli ai Consiliului Local care sd
facd parte din componenla Consiliu de administratie a Liceului ,,Carol l" Bicaz.

Compartiment Resurse umane
cons sup Parnic Maricica
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PRIMARIA ORASULUI BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 94013113.09.2017

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

din componen{a comisiei pentru Evaluarea gi Asigurarea calitdtii
din cadrul Liceului ,,Carol l" Bicaz

AvAnd in vedere art" 11, alin 4 din Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenld a Guvernului nr. 7512005 privind asigurarea
calitSlii educatiei;

linAnd cont de adresa cu nr. 2517106.09.2017 a Liceului ,,Carol l" Bicaz,
iinregistrata la PrimdriaBicaz sub nr. 9182107.09.2017, prin care solicitd desemnarea
unui reprezentant a Consiliului Local, care sd facd parte din componenla Comisiei
pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitd{ii din cadrul Liceului ,,Carol l" Bicaz, in anur
gcolar 2017-2018',

Propun desemnarea unui reprezentant a Consiliului Local care sd facd parte
din componen{a Comisiei pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitdtii din cadrul Liceului
,,Carol l" Bieaz, in anul gcolar 2017-2018',

Compartiment Resurse umane
cons sup Parnic Maricica
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