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Aviz toate comisiile

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului local, 'in Consiliul de Admir istra[ie at

Liceului ,, Carol l" Bicaz gi a unui reprezentant care si faci parte din componenfa Comisiei
pentru evaluarea gi asigurarea catitifii

Consiliul Local al oraqului Bicazrjudeful Neam(;
Avdnd in vedere prevederile art. 1 alin 21(b) din OUG nr 4912014 privind instiluirea unor

m5suri in domeniul educafiei, cercetSrii gtiinlifice qi pentru rnodilicarea unor acte norm rtive, eare
modifici aft96 alin (2^1) lit b) din Legea educa{iei nalionale nr.Il2\ll, precum gi ale arl. 7l,alir.t.4
lit e) din Legea nr. 8712006 privind asigurarea oalitdfli educa{iei;

In conformitate cu Ordinul nr.4619 din22 septembrie 2014 pentru aprobarea Merodologiei-
cadru de organizare gi funcfionare a consiliului de adrninistralie din unit[{ile de 1nv[{6rnAnt
preuniversitar;

LuAnd ?n considerare adresa nr. 3119106.09.2019 emisd de conducerea Liceului ,,CarolI"
Bicaz, inregistratl la Primdria oraqului sub nr. 9254106.09.2019 prin care se solicitd desrmnarea in
Consiliul de Administra[ie a unui numir de 2 reprezentanfi ai ConLsiliului Local, qi un re prezentant
care sd fac6'parte din componenta Comisiei pentru evaluarea qi asigurarea calitalii;

Ydzdnd referatul de aprobare inregistrat sub nr. 9705118i.09.2019 intocmit dr: primarul
oraqului Bicaz, domnul Nicolae S6ldgean in care se solicitd adoptarea unei hotdr6ri prin :are sd fie
desemnafi reprezentan{ii Consiliului Local, in Consiliul de Administr:a!ie alliceului ,, Caro I" Bicaz;

Analizdnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al crimarului
inregistrat sub nr. 9709119.09.2019 prin oare se susline propunerea primarului;

Inbaza avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
in temeiul art.196 alin (1) tit a; Oin O,U.G .nr 5712019, privind Codul Administrativ;

HOTARA$rB

Art.1. Desemnazd ca membri in Consiliul de Administrafie aLl unitdtrii de invdldrndnl ,, Liceul
,,Carol I"Bicazpedomnii I L u .-- n

ilpop'€r' frl , t't)ittftt , 81M)c4 + J-CR| (/1.

Art,Z. Desemneazd pe domnul consilier local sd facd parte di r Comisia
pentru Evaluarea gi Asigurarea Calit[tii din unitatea de invdJdmAnt - Liceul ,, Carol I ,, Bi( az. pentm
anul;colar 2019 -2020.

Art.3. Persoanele desemnate potrivit articolelor precedente r,'or duce la indeplinire tr revederile
prezentei hotdrAri.

Art.4. Prin grija secretarului general al oragr-rlui hotdrAreaL se va comunica perscanelor si
autoritililor interesate.

AVIZAT
Secretar tGeneral

P0P-RAZBUC Adriana Marinela



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 9708/18,0{}.2019

REFERAT DE APROBARE
Privind desemnarea reprezentantilor Gonsiliului locat, in Gon iiliul de

Administratie al Liceului ,, Garol l" Bicaz gi a unui reprezentant care si faci parte din
componenfa Gomisiei pentru evaluarea gi asigurarea calitilii

in urma adresei cu nr.3119/06.09.2019 a Liceului ,,Carol l" Bicaz, inreglistratd la
Primiria Bicaz sub nr. 9254106.09.2019, prin care solicitd desemnarea a unui nr.de doi
reprezentan{i ai Consiliului Local, care sd facd parle din componen{a Conr;iliului de
Administrafie a liceului qi desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local car: si faci
parte din componenla Comisiei pentru Evaluarea gi Asigurar"ea Calitdtii a liceulu , ?n anul
gcolar 2019-2020;

AvAnd in vedere prevederile art. 1 alin 21(b) din OUG nr 4912014 privind nstituirea
unor mdsuri in domeniul educaliei, cercetdrii gtiinlifice gi pentru modificarea rrnor acte
normative, care modifici art 96 alin (2^1) lit b) din Legea educafiei na{ionale nr.1l2C11:

Supun dezbaterii si aprobdrii a doi reprezentanti ai Consiliului Local Bicaz, care sd
facd parte din componenla Consiliului de administralie a Liceului ,,Carol l" Bicaz si
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care sii facd parte din cornponenla
Comisiei pentru Evaluarea siAsigurarea Calitdtii, in anul scolar 2019-2020.

NICOLA sAlA
<-



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 9709/18.01).2019

RAPORT DE SPECIALITATE:
Privind desemnarea reprezentantilor Gonsiliului local, in Consiliul de

Administratie al Liceului ,, Garol l" Bicaz gi a unui reprezentant care si faci parte din
componenta Comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calitdfii

AvAnd in vedere prevederile art. 1 alin 21(b) din OUrf, np 4912014 privind instituirea
unor mdsuri in domeniul educafiei, cercetirii gtiinlifice gi pentru modificarea rnor acte
normative, care modificd art g6 alin (2^1) lit b) din Legea educatiei nationale nr.1l2(t11,

JinAnd cont de adresa cu nr.3119/06.09.2019 a Liceului ,,Carol l" Bicaz, irregistratd
la Primdria Bicaz sub nr. 9254/06.09.2019, prin care solicitd desemnarea a unui nr,de doi
reprezentanli ai Consiliului Local, care sd facd parte din componen!a Conr;iliului de
Administralie a liceului si desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local car-. si facd
parte din componenla Comisiei pentru Evaluarea qiAsigurarea CalitSlii, in anul scolar 2O1g-
2020;

Fafd de cele prezentate, consider cd Proiectul de hotirAre iniliat de Primarrrl oragului
Bicaz domnul Nicolae Sdldgean, se incadreazd in dispoziliile legale in vigoare r;i poate fi
supus dezbaterii Consiliului local.

Compartiment Resurse umane
cons sup rry:ly*""^
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MnITSTERUL EDUCATmT NATTONAL]E
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''CAROL 

t" BICAZ
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Cdtre,
CONSILIUL LOCAL AL ORASUL,UI BICAZ

In conformitate cu art.l aliniat 21(c) din OUG m.49120I4, care modificd art. 96 aliniat

(2) din lrgea m. L|ZO'J.I, corelat cu adresa Inspectoratului $lcolar Judelean NeamI w.7423 din

7L.07.20t9, vd solicitdm prin prezenta desemnarea unui numdr de 2 reprezentan[i ai

Consiliului Local care sd facd parte din componenfa Consiliului de administrafie al unitafi

noastre in anul qcolar 2019-2020.

De asemenea, in conformitate cu Legea nr. 8112006 privind asigtl'area calitblii

,f educatiei, art.ll, alin. , vi rugdm s[ desemna]i un reprezentant al Consiliului Local care sd(l
'l

faed parte din componenla Comisiei pentru Evalr;area qi Astigurarea" Calitd;fii din ticeul nostnr
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Director,


