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HOTĂRÂRE
cu privire la: desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului local Fărcașele,
în Consiliile de Administrație ale unitatilor de invățământ preuniversitar de stat din
comuna Fărcașele.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Pentru asigurarea aplicării corecte a principiilor noului sistem de finanțare și administrarea a
unităților de invățământ în întregul sistem de învățământ preuniversitar din comuna Fărcașele, se
impune numirea reprezentanților Consiliului local Fărcașele in Consiliul de Administratie (CA) și
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calitătii (CEAC) din unitatile de invățământ preuniversitar al Școlii
Gimnaziale Fărcașele.

Având în vedere:
- Adresa nr.1344 din 31.08.2018 a Școlii Gimnaziale Fărcașele, prin care se
solicită desemnarea reprezentantilor din partea Consiliului Local al Comunei Fărcașele, și
desemnarea reprezentantului primarului, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale
Fărcașele;
- Expunerea de motive nr. 4749 din 30.08.2018, a primarului comunei Fărcașele,
cu privire la susținerea proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate nr. 4750 din 30.08.2018, al secretarului comunei
Osica de Jos, cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare nr. 4751 din 30.08.2018, al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Fărcașele ;
- prevederile art. 96 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Lege nr.1/2011, a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare ;
- OMENCS 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar;
- prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.
4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului
de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4621/2015 pentru
modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educației și Cercetării nr. 4619/2014;
- prevederile art.11 ali.4), lit.e) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr.75/2005 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.1), art.45 alin.(1), art.63
alin.(1) lit.d) și art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local Fărcașele, in Consiliul de
Administratie (CA) și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calitătii (CEAC) din unitatile de invățământ
preuniversitar al Școlii Gimnaziale Fărcașele, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
 D-na Hoară Cristina– reprezentant Primăria com. Fărcașele
 D-nul Nicolae Ion– reprezentant Consiliul Local,
 D-nul Grigorie Marin– reprezentant Consiliul Local.
4. In cadrul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC), se numeste d-nul Tudor
Nicuță-– reprezentant Consiliul Local.
Art.2. – Directorul unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Farcasele si persoanele
nominalizate in anexa vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. – La data adoptarii prezentei hotarari, orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.4.– Prezenta hotărâre se comunică:

-

Institutia Prefectului Județului Olt
Primarul Comunei Fărcașele
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Școala Gimnazială Fărcașele
Persoanelor nominalizate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PĂSĂRICĂ STELIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina

Nr. 39 din 30.08.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 30.08.2018,
cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 10 voturi pentru, _0 abțineri
și _0 voturi împotrivă din numărul total de _10 consilieri prezenți în ședință
Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
10
10
0
0

