
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 48 

din 28 octombrie 2019 

privind           desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ciorăşti în Consiliul de administrație și în 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  de Stat  al Școlii Gimnaziale „IONEL 

SIRBU” Ciorăşti   

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară din data de 28 

octombrie 2019, 

- având în vedere adresa cu nr. 455 din 23.09.2019 din partea Școlii Gimnaziale „Ionel Sîrbu” Ciorăști,  

primită la Primăria comunei Ciorăști și înregistrată sub numărul 4293 din 26.09.2019; 

- văzând referatul pentru inițeirea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

local al comunei Ciorăşti în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în 

Învățământul Preuniversitar  de Stat  al Școlii Gimnaziale „IONEL SIRBU” Ciorăşti  înregistrat sub 

numărul 4324/27.09.2019; 

- ținând cont de raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4623/15.10.2019; 

- în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Ministerului Educaţiei şi Cercetarii nr.5115/2014 

privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar coroborate cu 

cele ale art. 4 alin.(1) lit. “b” şi art. 7 alin. (1) lit. “b” din Ordinul Ministrului Ministerului Educaţiei şi 

Cercetarii nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie  din unitatile de invatamant preuniversitar şi ale art. 11 alin. (4) din 

Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii invăţământului; 

- în baza avizului favorabil al Comisiei de învătământ, sănătate, protecţie socială, activităţi sportive şi de 

agrement, religie a Consiliului local al comunei Ciorăști, județul Vrancea; 

- în temeiul  art.129 alin. (2) lit. ”d” alin. (7) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Desemnarea doamnei/domnului BATOG GEORGEL ca reprezentant al Consiliului local al 

comunei Ciorăşti în Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale “Ionel Sîrbu” Ciorăşti.  

Art. 2. Desemnarea doamnei/domnului IONIŢĂ DUMITRU ca reprezentant al Consiliului local al 

comunei Ciorăşti în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de Stat  a  Școlii 

Gimnaziale „Ionel Sîrbu” Ciorăşti.  

Art. 3. Pe data prezentei orice alte prevederi contrare se abrogă. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Scolii Gimnaziale „Ionel Sîrbu” Ciorăşti şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate prin grija  

secretarului comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 

          Preşedinte de şedinţă,               Contrasemnează, 

Consilier local Tatarciuc Viorica Carolina                          Secretarul general al comunei, 

                                  Rizea Fănica 

  


