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    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTÃRÂREA NR. 117 

privind desemnarea reprezentanțiilor Consiliului Local Medgidia în Consiliile de administrație 

și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității ale unităților de învâțământ preuniversitar din 

municipiul Medgidia, începând cu anul şcolar 2020-2021 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada 

Decebal numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 26 

noiembrie 2020, având în vedere: 

     - proiectul de hotărăre nr.126 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.28694/11.11.2020 

aparținând  primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 
- raportul de specialitate al serviciului administrație publică locală din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Municipiului Medgidia, înregistrat sub numărul 28696/11.11.2020; 
 - HCL nr.2/30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare pe raza Municipiului Medgidia, județul  

Constanța pentru anul școlar 2020-2021; 

 - prevederile art.96 alin.(1) și (2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat prin Ordinul 

nr.3160/2017; 

          - prevederile art.11, alin.(4), lit.„e” din OUG nr.75/12.07.2015 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Legea nr.24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativeș 

         - raportul de specialitate emis sub nr.29063/16.11.2020 întocmit de compartiment relații publice si 

presă privind îndeplinirea cerințelor Legii nr.52/2003(r) cu privire la transparența decizională; Aviz comisii 

C si D 

          În temeiul art.129 alin. (2), lit.“d” şi alin (7), lit. “a”, alin.(14), art.139 alin.(1) coroborat cu 

art. 196 alin. (1) lit.a) art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se desemnează, începând cu anul școlar 2020-2021, reprezentanții Consiliului Local 

Medgidia în Consiliile de administrație la unitățile de învâțământ din municipiul Medgidia, conform 

anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. Se desemnează, începând cu anul școlar 2020-2021, reprezentanții Consiliului local 

Medgidia în Comisiile de evaluare și asigurarea calității la unitățile de învâțământ din municipiul 

Medgidia, conform anexei nr.2  parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicesc persoanele nominalizate în anexele nr.1 și 

nr.2 din prezentul act administrativ, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

Art.4. La data adoptării prezentului act administrativ își încetează aplicabilitatea orice hotărâri 

contrare. 

Art.3- Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și compartimentului informatică pentru a 

fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” si 1 vot ,,abținere” (Lupu I.)  din  numărul 

de 17 consilieri prezenți la ședință (lipsesc dnii consilieri Menan S., Moșescu B.M..) și un număr de  19 consilieri în 

funcție.  

 Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar/Afisat C I. Red. 4 ex.  

            Medgidia 26 noiembrie 2020 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează pentru legalitate  

       Consilier local Anton Marian-Valentin                         Secretar General Municipiul Medgidia 
                                                                      Prunau Elena Daniela 


