
Aviz comisia invifimint - culturi
Proiect nr. 1

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

uorAnAnn
Privind desentnurea reprezentanlilor Consiliutui local, tn Consiliut rte Artministralie at Liceului ,, Carol 1,, Bicaz

Consiliul Local al oraqului Bicaz, jude{ul Neam{;
AvArrd in vedere prevederile art. 1, alin. 21,lit, c din oUG ni. +gtlo\ prin care se rnodifica atr.96,

alin.2 din Legea EducaJiei Nalionale nr. 112011 precum gi ale art. 11, alin.4 din Legea nr. Bl12006 privild
asigurarea calit6lii educafiei;

In conformitate cu Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
otganizare gi funclionare a consiliului de administraJie din unitdlile de inv6!6mAnt preuniversitar;

Potrivit aft.36 , alin.(6), Iit. a), punctul 1 din Legea adrninistraliei publice locale nr.21512001;
LuAnd in considerare adresa nr. 2509 din 21.08.2018 emisd de conducerea Liceului ,,Carol I,' Bica.z,

inregistratd la prirnbria oragului sub nr. 8843 din 21.08,2018 prin care se solicitd desemnarea in Co'siliul de
Adrninistralie a unui numdr de 3 reprezeritanfi ai Consiliului Local, qi un reprezentant care sd facd parte din
componenta Comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calit6Jii;

Ydzdnd referatul de aprobare inregistrat sub nr.9613 din 13.09.2018 intocmit de prirnarul oragului
Bicaz, domnul Nicolae Sildgean itr care se solicitd adoptarea unei hotarAri prin care sd fie desemna{i
reprezentan{ii Consiliului Local, in Consiliul de Administra{ie al Liceului ,, Carol 1,, Biaaz;

Analizdnd rapoftul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitare al prirnarului
inregistrat sub nr. 9614 din 13.09.2018 prin care se susfine propunerea Prirnarului;

rn baza avizului comisiei de specialitate a consiliului Local ;
hrtemeiul art.45 9i aleart.l15,alin(1), lit,(b)dinLegea nr.215 l200l,republicat6,cumodific6riie

gi completirile ulterioare,

HOTARA$rE

Art.1. Desemnazd ca membri in Consiliul de Administrafie al unitdlii de ?nv6f6mAnt,, Liceul ,,Carol I"Bicaz pe domnii
consilieri locali.

Art,2, Desemneazd pe domnul consilier local sd fac6 parte din Comisia pentru
Evaluarea qi Asigurarea Calitd{ii din unitatea de invafdmAnt - Liceul ,, Carol l', Bicaz.

Art.3' Persoanele desemnate potrivit articolelor precedente vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotdrAri,

Art,4. Prin grija secretarului oraqului hotdrdrea se va comunica persoanelor qi autorit6{ilor interesate.

INITIATOR
Primar - Nicolae SAI,ACBAN

Red./procesat S.lS.L.
I ex" Dos: I / A /4 (Sedinle Consiliul Local)



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 9613113.09.2018

REFERAT DE APROBARE
privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Bicaz, in Consiliul de

Administratie din cadrul Liceului ,,Carol l" Bicaz

lindnd cont de adresa cu nr.2509121.08.2018 a Liceului ,,Carol l" Bicaz,
inregistratd la PrimariaBicaz sub nr. 8843121.08.2018, prin care solicitd desemnarea
unui reprezentant a Consiliului Local, care sd facd parte din componenla Comisiei
pentru Evaluarea gi Asigurarea Calita{ii si desemnarea a 3 reprezentanli ai
Consiliului Local Bicaz, care sd facd parte din componenta Consiliului de
administratie a Liceului ,,Carol l" Bicaz, in anul scolar 2O1B-ZO|g.,

Avdnd in vedere art. 11, alin 4 din Legea nr. 87 din 10 aprilie 20OO pentru
aprobarea Ordonantei de urgen!6 a Guvernului nr. 75l2OO5 privind asigurarea
calitdtii educaliei;

Conform prevederilor art. 1 alin 21(c) din OUG nr 4912014 privind instituirea
unor mdsuri in domeniul educaliei, cercetdrii gtiintifice gi pentru modificarea unor
acte normative;

Supun dezbaterii gi aprobarii desemndrii unui reprezentant a Consiliului Local
care sd facd parte din componen{a Comisiei pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitdtii
si desemnarea a 3 reprezentanli ai Consiliului Local Bicaz, care si faca parte din
componen{a Consiliului de administra{ie a Liceului ,,Carol l" Bicaz, in anul scolar
2018-2019.

PRIMAR
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ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 9614113.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Bicaz,in Consiliul de

Administratie al 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 Urgenla a Guvernului nr, 75l2OO5 privind asigurarea
calitalii educatiei;

Conform prevederilor art. 1 alin 21(c) din OUG nr 4912014 privind instituirea
unor mdsuri in domeniul educatiei, cercetdrii gtiinlifice gi pentru modificarea unor
acte normative;

linAnd cont de adresa cu nr. 2509121.08.2018 a Liceului ,,Carol l" Bicaz,
inregistratd la PrimdriaBicaz sub nr. 8843121.08.2018, prin care solicitd desemnarea
unui reprezentant a Consiliului Local, care sd facd parte din componen{a Comisiei
pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitalii gi desemnarea a 3 reprezentanli ai
Consiliului Local Bicaz, care sd facd pafte din componenla Consiliului de
administralie a Liceului ,,Carol l" Bicaz, ?n anul gcolar 2018-2019',

Consider cd Proiectul de HotdrAre iniliat de Primarul oraguluiBicaz, respecti
prevederile legale in vigoare qi poate fi supus spre aprobare in Consiliul Local.

Compartiment Resurse umane
cons sup Parn)c Maricica
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ROMANIA
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Cdtre,
CONSILIUL LOCAL AL ORA$UI.UI BICAZ

In conformitate cu art,1 aliniat 21(c) din OUG nr,49 12014, care modifi c6, aft.96 aliniat
(2) din Legea ru', 11201I, vd solicitbm prin plezenta desemnarea unui num6r de 3

feprezentantri ai Consiliului Local cal'e si facd parte din componenla Consiliului de

achrinistratie al unitdlii 
'oastre 

in anul $colar. 2019_' 20].g.

De asemenea, in conformitate cu Legea ru', 8112006 privind asigurarea calitdlii
educatiei, arl'11, ahn,4, v[ rugf,m s6 desemnafi un reprezenlanl al Consiliului Locai care s6

facd parte din cotnponenla Comisiei pentru Evaluarea qi Asigurarea Calitdlii din liceul nostru,

Director,
Rodica ior


