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HOTRAREA NR.123/19.10.2021

Pentru modificarea HCL nr.110/29.09.2021 privind desemnarea reprezentanilor
Local Ovidiu în Comisiile pentru evaluarea i asigurarea calitáii
ale unitilor

de învämânt

Consiliului

si in Consilile de administraie

preuniversitar de pe raza UAT oras Ovidiu, pentru anul scolar

2021-2022
Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edina

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 Administraie al acestuia.

HCL nr.110/29.09.2021 privind desemnarea reprezentanilor Consiliului Local Ovidiu în Comisiile
pentru evaluarea _i asigurarea calitii
si in Consiliile de Administraie ale unitilor
de învämânt
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 conformitate cu prevederile:
art. 96, alin.2 lit.a) ,b), c) din Legea nr. 1/2011 a Educaiei

Naionale,

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 administraie din unitjile de învmânt
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,
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