ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L.nr.36/01.10.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2018/2019.
Nr. 46 din 14.12.2018.
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.96, alin.(2), lit. ” a ” din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările
și compleările ulterioare;
- 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;
- prevederile art.4, alin.(1), lit.” a “ coroborate cu art.5, alin.(2), lit. ” a “ din Ordinul
nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.14988 din 01.11.2018 emisă de Instituția Prefectului, județul Ialomița privind
exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate în ședința de lucru a
Consiliului local Grindu, în data de 01.10.2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 2584 din 14.12.2018 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2270 din 14.12.2018;
- raportul comisiei de specialitate nr.112 din 14.12.2018;
- avizul de legalitate nr.46 din 14.12.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. “ d ” coroborat cu alin. (6), lit. “ a “ , pct.1, art. 45, alin.(1) şi (5)
și art.115, alin.(1), lit.” b „ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată(2),
cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1). Se modifică art.1 din H.C.L.nr.36/01.10.2018 și va avea următorul conținut :
“Se desemnează reprezentanţii Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale
Grindu şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, în anul şcolar 2018/2019, astfel :
a) Dl Busuioc Petre – reprezentantul Consiliului local în Consiliul de administrație;
b) Dna Trămbițașu Elena – reprezentantul Consiliului local în Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității educației;
(2).Desemnarea reprezentanților în comisiile de la alin.(1) s-a realizat prin vot secret.”
Art.2. (1). Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, persoanelor
desemnate membre în comisiile prevăzute la articolul 1, cât şi Şcolii gimnaziale Grindu, în vederea
aducerii la îndeplinire.
(2).Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
INIŢIATOR,
Pt.PRIMAR,
VICEPRIMAR,
Ionică Ionel
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan Răzvan

Nr.46.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 20.12.2018.

Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

