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HOTRAREA NR.123/19.10.2021 

Pentru modificarea HCL nr.110/29.09.2021 privind desemnarea reprezentan�ilor Consiliului 
Local Ovidiu în Comisiile pentru evaluarea �i asigurarea calitá�ii si in Consilile de administra�ie

ale unit��ilor de învä��mânt preuniversitar de pe raza UAT oras Ovidiu, pentru anul scolar 

2021-2022 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edin�a extraordinara, convocata de indata, la 

19.10.2021

Avand in vedere: 
Proiectul de hotarare, inregistrat sub nr.25044/18.10.2021 si de referatul de aprobare, inregistrat sub 

nr.25042/18.10.2021, ale Primarului orasului Ovidiu, Scupra George, in calitate de initiator, calitate 
conferita de prevederile art.136 alin.(1), coroborate cu cele ale art.211 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;

Raportul de specialitate nr.25043/18.10.2021 al Serviciului Juridic din cadrul Primäriei ora_ului 

Ovidiu; 
Solicitarea Liceului Tehnologic" lon Podaru'", Ovidiu, jud, Constanta,nr. 1696/20.09.2021, inregistrata 

la Primaria orasului Ovidiu sub nr.24464/12.10.2021, privind desemnarea a 3 reprezentanti ai 
Consiliului Local Ovidiu in Consiliul de Administra�ie al acestuia. 

HCL nr.110/29.09.2021 privind desemnarea reprezentan�ilor Consiliului Local Ovidiu în Comisiile
pentru evaluarea _i asigurarea calit��ii si in Consiliile de Administra�ie ale unit��ilor de învä��mânt
preuniversitar de pe raza UAT oras Ovidiu, pentru anul scolar 2021-2022;

Luand in considerare:

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu;
In conformitatecu prevederile:
art. 96, alin.2 lit.a) ,b), c) din Legea nr. 1/2011 a Educa�iei Na�ionale, republicat�, cu modificarile si 

completarile ulterioare
Art.11 alin.I si alin.4 lit.e) din OUG nr. 75/2005 privind asigurareacalitatii educatiei, cu modificarile si 

completarile ulterioare;
Ordinului nr.5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare �i 
functionare a consiliilor de administra�ie din unit�jile de înv���mânt preuniversitar; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin(1), alin.(2), lit.d), alin.7 lit.a), alin.14, art. 196alin. (1) lit. a) si 

243 alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, N 

HOT�R��TE: 

NTASLIUL LO 



Art.1 Se modifica HCL Ovidiu nr.110 din 29.09.2021, in sensul ca:

art.l, lit.A se completeaza cu pct.3 si se desemneaza in Consiliul de administra�ie al 

Liceul Tehnologic "lon Podaru" inca un reprezentant din partea Consiliului Local

Ovidiu, in persoana domnului MARIN ADRIAN. 

la art.2 lit.A, B si C se inlocuieste domnul MANOLE GHEORGHE cu domnul

ESERGHEP ERDAL. 

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.110/29.09.2021 raman neschimbate.

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului - jude�ul 

Constanta _i celorlal�i factori interesati, în termen legal, si se aduce la cunostin�� public� prin afi_are pe 

site-ul prim�riei www.primariaovidiu.ro. 

Prezenta hotärâre a fost aprobat� cu unanimitate de voturi "pentru de catre cei 17 consilieri locali 

precenti din totalul de 17 consilieri locali în func�ie. 

O MA 
CONTRASEMNEAZ� 

PRE^EDINTE DE �EDIN��, 

MANOLE GHEORGHE 

SECRETAR GENERAL U.A.T, 

ANTONIE LAURA-ELENA 

ANTA 
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