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HOTRAREA NR.110/29.09.2021 
pentru desemnarea reprezentan�ilor Consiliului Local Ovidiu în Comisle pentru evaluarea �i 
asigurarea calitä�ii si in Consiliilc de Administra�ie ale unit��ilor de înv���mânt preuniversitar 

de pe raza UAT oras Ovidiu, pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin�a ordinara in data de 29.09.2021, 
Avand in vedere 

Proiectul de hotarare, inregistrat sub nr.22862/23.09.2021 si de referatul de aprobare, inregistrat sub 

nr.22858/23.09.2021, ale Primarului orasului Ovidiu, Scupra Gcorge, in calitate de initiator, calitate 
conferita de prevederile art. 136 alin.(1), coroborate cu cele ale art.211 din 0.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;
Raportul de specialitate nr.22859/23.09.2021 al Serviciului Juridic din cadrul Primäriei ora_ului

Ovidiu;
si Solicitarile Gradinitei P.P Licurici, Ovidiu, 

nr.243/D/31.08.2021, inregistrate la Primaria orasului Ovidiu sub nr.20969/01.09.2021 si, respectiv, 
nr.20968/01.09.2021, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ovidiu în Comisia pentru 

evaluarea �i asigurarea calitä�ii si in Consiliul de Administra�ie;
Solicitarea Liceului Tehnologic" lon Podaru", Ovidiu, jud. Constanta privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Ovidiu în Comisia pentru evaluarea _i asigurarea calit��i si in 

Consiliul de Administra�ie, nr.1670/30.08.2021, inregistrata la Primaria orasului Ovidiu sub

nr.20652/30.08.2021;
Solicitarea Scolii Gimnaziala nr.2 "Poet Ovidiu" privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

Ovidiu în Comisia pentru evaluarea _i asigurarea calit��ii si in Consiliul de Administra�ie nr.741 si 

742/31.08.2021, inregistrate la Primaria orasului Ovidiu sub nr.20871/31.08.2021; 

jud. Constanta nr.242/D/31.08.2021 

Luand in considerare:

Avizul de legalitateal secretarului general al orasului Ovidiu; 

>Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu;

In conformitate cu prevederile: 

Art.96 alin.1, alin.2 lit.a),b), c) din Legea nr. 1/201l a educa�ici na�ionale, republicat�, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

Art.11 alin.1 si alin.4 lit.c) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Ordinului nr.5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarca Metodologiei-cadru de organizare �i 

functionare a consiliilor de administra�ie din unit��ile de înv���mânt preuniversitar; 

Ordinul nr.5447/2020 privind aprobarca Regulamentului-cadru de organizare_i lunc�ionare a unit��ilor 

de învä��mânt preuniversitar; 
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