ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRINDU

PROIECT DE H O T A R A R E
privind desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2019/2020
Nr.40 din 22.10.2019.

Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
În conformitate cu :
- prevederile art.11, alin.(1) şi alin.(4), lit.”e” din O.U.G. nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.1091 din 10.10.2019 emisă de Şcoala gimnazială Grindu, județul
Ialomița;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a dlui viceprimar al comunei Grindu, nr.2173 din 22.10.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2174 din 22.10.2019;
- aviz legalitate nr.40 din 22.10.2019 emis de secretarul comunei Grindu;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.____și nr.____ din ___________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” a “, art.139, alin.(1) și
alin.(6) - (9), art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Reprezentantul Consiliului local Grindu în Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității educației, în anul şcolar 2019/2020 este dl/dna______________________.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, Școlii Gimnaziale Grindu
și persoanei nominalizate la art.1 pentru luarea la cunoștință şi se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
Viceprimar,
Ionică Ionel

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GRINDU

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui consilier local în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2019/2020

Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
În conformitate cu :
- prevederile art.11, alin.(1) şi alin.(4), lit.”e” din O.U.G. nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.1091 din 10.10.2019 emisă de Şcoala gimnazială Grindu, județul
Ialomița;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a dlui viceprimar al comunei Grindu, nr.2173 din 22.10.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2174 din 22.10.2019;
- aviz legalitate nr.40 din 22.10.2019 emis de secretarul comunei Grindu;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.49 și nr.151 din 23.10.2019;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” a “, art.139, alin.(1) și
alin.(6)- (9), art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Reprezentantul Consiliului local Grindu în Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității educației, în anul şcolar 2019/2020 este dna Trîmbițașu Elena.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu, Școlii Gimnaziale Grindu
și persoanei nominalizate la art.1 pentru luarea la cunoștință şi se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.42.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 31.10.2019.

