ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Ulmeni, in
Consiliul de Administratie al unitatii de invatamint preuniversitar de stat
din comuna Ulmeni – Scoala Gimnaziala Grigore Moisil si a unui
representant xare sa faca parte din Comisia pentru Evaluarea Asigurarii
Calitatii (CEAC) , pentru anul scolar 2018 - 2019
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi , întrunit în ședință
ordinară în data de 27 septembrie 2018;
Avînd în vedere;
- Adresa Scolii Gimnaziale Grigore Miosil Ulmeni nr.921/05.09.2018,
inregistrata la Primaria Ulmeni sub nr.4441/06.09.2018, prin care solicita
desemnarea reprezentantului primarului si a doi reprezentanti ai
Consiliului Local Ulmeni, in Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Grigore Moisil Ulmeni;
- art.4 alin.1 din HG nr.2192/2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamint
preuniversitar de stat;
- prevederile Ordinului MEC nr.5079/2016, privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de
invatamint preuniversitar , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HCL Ulmeni nr.34/07.09.2018, privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni ( septembrie –
noiembrie 2018;
- precesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate ;
- avizul Comisiei de invatamint, ……., inregistrat sub nr.4826/27.09.2018
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administratia publică;
- Prevederile art.36 alin.(6) lit. (a), pct.1, art.115 alin.1 lit.b şi în temeiul
art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE;
Art.1.Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local Ulmeni, care sa
faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Grigore
Moisil Ulmeni , pentru anul scolar 2018 – 2019, in urmatoarea
componenta;
1.COTEA Florian
2.PANCIU Constantin

Art.2.Se desemneaza Dl. Paraschiv Marian, reprezentantul Consiliului
Local Ulmeni, care sa faca parte din Comisia pentru Evaluarea Asigurarii
Calitatii (CEAC), din Scoala Gimnaziala ‘’Grigore Moisil’’ Ulmeni , pentru
anul scolar 2018 -2019.
Art.2.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi,
prezenta hotarare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marian MOLDOVEANU
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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