ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 28.01.2021
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de
Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din
Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 22680 din 19.11.2020 inițiat de către
domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de
specialitate nr. 22762 din 20.11.2020 întocmit de către Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.01.2021 dat de Secretarul
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.01.2021 al Comisiei
pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr.
__ din __.01.2021 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 11, alin. (1), ale alin. (4), lit. „e” și ale alin.
(9) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”,
ale art. 139, art. 140, precum și art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019
privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din
Municipiul Roman, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L.
nr. 183 din 31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ,
Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Teodora BACIU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. __ din 28.01.2021
Nr.
Crt.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ADRESA

1.

Liceul Tehnologic „Vasile Sav”

B-dul Republicii, nr. 46

2.

Colegiul Tehnic „Petru Poni”

3.

Colegiul Tehnic „Danubiana”

4.

Colegiul Tehnic „Miron Costin”

Str. Ştefan cel Mare, nr. 268

5.

Liceul cu Program Sportiv

Str. Tineretului, nr. 24

6.

Colegiul Naţional „Roman Vodă”

Str. Mihai Eminescu, nr. 4

7.

Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”

Str. Alexandru cel Bun,
nr. 2

8.

Liceul Teologic Romano-Catolic
„Sfântul Francisc de Assisi”

Str. Ştefan cel Mare, nr. 268 B

9.

Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”

Str. Bogdan Dragoş, nr. 91

10.

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”

Str. C. A. Rosetti, nr. 8

11.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Mihai Eminescu, nr. 27

12.

Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza”

Str. Cuza Vodă, nr. 22

13.

Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş”

Str. Mihai Viteazu, nr. 15

14.

Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova”

B-dul Republicii, nr. 1 - 3

15.

Clubul Copiilor Roman

Str. Sucedava, nr. 145

16.

Grădinița „Anton Durcovici”

Str. Ștefan cel Mare, nr. 228

B-dul Republicii,
nr. 1 - 3
Str. Prof. Dumitru Mărtinaş,
nr. 3

REPREZENTANT CONSILIUL
LOCAL ÎN C.E.A.C.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 22680 din 19.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de
învățământ din Municipiul Roman
Potrivit prevederilor art. 11, alin. (1) din O.U.G. nr. 75/2005 privind
asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul
fiecărei organizații furnizoare de educație din Romania se înființează Comisia
pentru evaluarea și asigurarea calității. Potrivit prevederilor art. 11, alin. (4) ale
aceluiași act normativ, componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea
calității în unitățile 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.
Potrivit prevederilor alin. (9) ale art. 11 din actul normativ invocat –
„membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de
învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură
conducerea operativă a acesteia.”
Având în vedere cele menționate mai sus, pentru buna funcţionare a
unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman se impune desemnarea a câte
unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Roman în Comisiile de
Evaluare și Asigurare a Calității ale unităţilor de învăţământ din Municipiul
Roman, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va
transmite către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ,
Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate.
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre
anexat.
Inițiator,
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.
Nr. 22762 din 20.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității
ale unităților de învățământ din Municipiul Roman
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul
Municipiului Roman – dl. Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre
prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local în
Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de
învățământ din Municipiul Roman, se constată că acestea sunt în
conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1), alin. (4), lit. „e” și ale
alin. (9) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129, alin. (2), lit.
„a”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, art. 140 precum și art. 196, alin.
1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte,
Învățământ, Mass Media și IT,
Mihai BÎRJOVANU

