ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
PROIECT DE H O T A R A R E
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local in Consiliul de administraţie
al Şcolii gimnaziale Grindu si in Comisia de evaluare a calităţii
educaţiei, pentru anul scolar 2012-2013.
Nr.9/12.09.2012.
Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
Având in vedere:
- prevederile art.96, alin.(2), lit. ”a” din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011 ;
- prevederile art.11, alin.(4), lit.”e” din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea
calitatii educatiei ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, art.33 alin.1 şi art.44 alin.2 lit.”c”,aprobat prin Ordinul MEC nr.4925/2005,
actualizat,
Analizând :
- adresa nr.1446 din 09.07.2012 comunicata de Scoala gimnazială Grindu,
- expunerea de motive nr.1658/11.09.2012 a dlui primar al comunei Grindu,
- raportul nr.1266 din 09.07.2012 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.1 din 12.09.2012 al comisiei de specialitate;
- aviz legalitate nr.9 din 12.09.2012 emis de secretarul comunei Grindu;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “, pct.1 şi art.45, alin.(1)
din Legea nr.215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului local Grindu in Consiliul de
administraţie al Şcolii gimnaziale Grindu si în Comisia de evaluare a calităţii educaţiei, pentru
anul şcolar 2012-2013 astfel:
a) Dna Răducanu Elena Corina - reprezentant in Consiliul de administraţie ;
b) Dl Busuioc Petre - reprezentant in Comisia de evaluare a calitatii educaţiei.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei Grindu şi pe site-ul propriu www.grindu.ro.
Art. 4. 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.
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
Drăghici Ionel
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.16.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 28.10.2012.

