
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în
 ”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ 

din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
 Având in vedere prevederile:
 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
 Art. 11 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata, modificată şi

completată prin Legea 87/2006  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei; 

HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor  consilierilor  locali  şi  HCL  nr.
121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ precum si  raportul de
specialitate  al  Serviciului  Juridic  Contencios,  Administraţie  publică  locală,  înregistrate  cu  nr.
12671/13.07.2016; 

Avizele comisiilor de specialitate; 
In temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin 6, lit. a pct. l  si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare;

HOT|R|{TE :

         
     Art.1 Se aproba numirea reprezentanţilor Consiliului Local în  ”Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei”,  în unităţile de învăţământ din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul
2016-2020, conform anexei, parte integrantă.
    Art.2   La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice altă hotărâre contrară.
    Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală  din cadrul Primăriei oraşului
Tirgu Neamt va  lua  toate masurile  corespunzătoare pentru  ducerea  la  îndeplinire a  prevederilor
prezentei hotărâri;
    Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri,
prin Compartimentul Administraţie publică locală, instituţiilor si persoanelor interesate.

Iniţiator,
Primar,

HARPA VASILICĂ

 

                                                                                                           Avizat legalitate,
                                             Secretar,

                                                                                                     Jr. LAURA ELENA MAFTEI
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                   APROB,
Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală                                             Primar,             
Nr.12671/13.07.2016                                                                                                Vasilică Harpa

RAPORT SPECIALITATE
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în

 ”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ 
din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020

Analizând prevederile cadrului legislativ, şi anume:
 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
 OUG nr.  75/2005 privind asigurarea calităţii  educaţiei, aprobata, modificată şi completată

prin  Legea  87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei,

(1)La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii.
(2)Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare
ale comisiei.
(21)Conducerea  operativă  a  comisiei  este  asigurată  de  conducătorul  organizaţiei  sau  de  un
coordonator desemnat de acesta. 
(3)Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.
 (4)Componenţa  Comisiei  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  în  unităţile  din  învăţământul
preuniversitar cuprinde:
a)1 -3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
b)un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c)un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
d)un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
e)un reprezentant al consiliului local;
f)un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii
părinţilor sau ai elevilor.

Art. 12
Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
a)coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de
conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;
b)elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă.
Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c)formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

Având  în  vedere  prevederile  HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor
consilierilor locali şi HCL nr. 121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

In temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin 6, lit. a pct. l  si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare; 
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Propunem  spre dezbatere  şi  aprobare  numirea  reprezentanţilor  Consiliului  Local  în  ”Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ din oraşul Tîrgu Neamţ,
pentru mandatul 2016-2020.

Şef Serviciul Juridic Contencios
Cons.jr. Iftode Oana-Maria

Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                   
Serviciul Juridic Contencios, Administraţie publică locală                                                                      
Nr.12671/13.07.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în

 ”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ 
din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020

Având in vedere prevederile:
 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Art. 11 şi 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata, modificată

şi completată prin Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;

Având  în  vedere  prevederile  HCL  nr.  120/24.06.2016  privind  validarea  mandatelor
consilierilor locali şi HCL nr. 121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

In temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. d, alin 6, lit. a pct. l  si ale art. 45 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările si completările ulterioare;

În  vederea  constituirii ”Comisiei  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii  educaţiei”  în
unităţile de învăţământ din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020,  propunem Consiliului
Local al oraşului Tîrgu Neamţ, numirea şi aprobarea reprezentanţilor săi în acestă comisie.

Primar,
Vasilică Harpa
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ANEXA 
                                                      LA  HCL  nr. __________ din ______________                 

Privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în
 ”Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei” în unităţile de învăţământ 

din oraşul Tîrgu Neamţ, pentru mandatul 2016-2020
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Nr.
Crt. UNITATEA SCOLARA REPREZENTANTII

CONSILIULUI LOCAL

1. COLEGIUL NATIONAL “STEFAN 
CEL MARE” TG.NEAMT un reprezentant

2. COLEGIUL TEHNIC “ION 
CREANGA” TG.NEAMT un reprezentant

3. LICEUL “VASILE CONTA” 
TG.NEAMT un reprezentant

4. SCOALA DOMNEASCA “GRIGORE 
GHICA-VODA”  TG.NEAMT. un reprezentant

5. SCOALA GIMNAZIALA “ION 
CREANGA”  TG.NEAMT. un reprezentant

6. CLUBUL COPIILOR TG.NEAMT un reprezentant

7. CLUBUL SPORTIV SCOLAR un reprezentant


