ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.06.2018
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 11365 din 13.06.2018 iniţiată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 11366 din 13.06.2018 întocmit de către Serviciul Administrație Publică
Locală;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 27.06.2018 dat de Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 11, alin. 4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75/2005
privind asigurarea calității educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 1,
ale art. 45, precum şi aler art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică poziţia 7 din anexa la nr. 183/2016 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale
unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, care va avea următorul conţinut:
„ 7. / Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” / str. Alexandru cel Bun, nr. 2 /
dl. Nicolae Bogdan CURCUDEL”
................
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
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Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 11365 din 13.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de
Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din
Municipiul Roman
Potrivit prevederilor art. 11, alin. (4), lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005
privind asigurarea calității educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
din Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitațile din învățământul
preuniversitar trebuie să facă parte şi un reprezentant al consiliului local.
Prin H.C.L. nr. 183 din 31.08.2016 au fost desemnaţi reprezentanţii
Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor
de învăţământ din Municipiul Roman. Ulterior aceasta a fost modificată prin
H.C.L. nr. 20/09.02.2017.
În anexa nr. 1 a acestei hotărâri, la punctul 7, la Liceul Teologic
„Episcop Melchisedec” / str. Alexandru cel Bun, nr. 2 / a fost nominalizat
domnul Lucian Ioan Pascariu. Având în vedere faptul că dl. Lucian Ioan
Pascariu şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier local şi implicit din cea de
reprezentant al Consiliului Local în acestă comisie de evaluare, pentru o bună
funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea domnului Nicolae Bogdan
Curcudel ca reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman.
Faţă de cele prezentate, rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 11366 din 13.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 183/2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile de
Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din
Municipiul Roman
Potrivit prevederilor art. 11, alin. (1) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecarei
organizatii furnizoare de educatie din Romania se înființează Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii. Potrivit prevederilor art. 11, alin. (4) ale aceluiaşi act normativ,
componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitațile din
învățământul preuniversitar este următoarea:
a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși prin vot secret de consiliul
profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar,
gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și
postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f) un reprezentant al minorităților naționale, după caz, provenind din corpul
profesoral, reprezentanții părinților sau ai elevilor.
Întrucât dl. Lucian Ioan Pascariu şi-a înaintat demisia din funcţia de consilier
local şi implicit din cea de reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și
Asigurare a Calității a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, pentru o
bună funcţionare a acesteia, se impune nominalizarea domnului Nicolae Bogdan
Curcudel ca reprezentant al Consiliului Local în această comisie.
Se constată că sunt întrunite condiţiile de fond, formă şi legalitate cerute de
Legea nr. 24/2000R privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, precum şi cele ale art. art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” pct. 1, ale art.
45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
S.A.P.L.,
Adrian Mărgărit BURLACU

