ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR. 44
privind desemnarea domnului consilier local Becu Gabriel în Comisia de evaluare si asigurarea
calităţii, la unitatea de învâțâmant cu personalitate juridică Școala gimnazială Mircea
Dragomirescu, începând cu anul şcolar 2019-2020
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 28 mai 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 51 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr. 10862/12.05.2020 a primarului
municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al Serviciului A.P.L. din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului
Medgidia, înregistrat sub numărul 10863/12.05.2020;
- HCL nr. 23/2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învâțîmânt de pe raza municipiului Medgidia
pentru anul școlar 2019-2020; HCL nr. 2 din 30. 01.2020 prvind organizarea rețelei școlare pe raza Municipiului
Medgidia, județul Constanța pentru anul școlar 2020-2021;
- HCL nr. 93/27.09.2018; HCL nr. 35/29.04.2020 privind constatarea încetării de drept prin demisie a
mandatului de consilier local al domnului Parpală Florentin;
-HCL nr. 36/29.04.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Becu Gabriel;
- prevederile art. 96 alin. (1) și (2) lit b ale Legii nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările
ulterioare; O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu modificările și completările ulterioare; Aviz
Comisia C
- Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr.11086/14.05.2020 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerinţelor
Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparenţa decizională;
In temeiul art. 129 alin. ( 14 ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se desemnează domnul Consilier local Becu Gabriel începând cu anul școlar în curs 2019-2020,
reprezentant al Consiliului Local Medgidia în Comisia de evaluare si asigurarea calităţii, la unitatea de învâțâmant
cu personalitate juridică Școala gimnazială Mircea Dragomirescu ce are în componență Grădinița cu program
normal Valea Dacilor, Școala primară ʼIuliu Prodanʼ Valea Dacilor și Grădinița cu program prelungit nr. 3
Medgidia .
(2) Domnul consilier Becu Gabriel îl înlocuiește pe domnul Parpală Florentin ca urmare a demisiei
acestuia în conformitate cu HCL numărul 35/2020;
Art.2. Persoana nominalizată va duce la îndeplinire prevederile prezentului act administrativ conform
competențelor legale
Art.3 La data adoptării prezentului act administrativ se modifică Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local
Medgidia 93/27.09.2018 .
Art. 4. Prezenta hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi ,, pentru din numărul de 18 consilieri prezenți la ședință ( lipsește dnul consilier Butnaru M
și dl Becu G. se abține de la vot.) și un număr de 19 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar,1 ex PN
Afisat –CI Red 4 ex.
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