ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
,-CONSILIUL LOCALIIOTĂRÂR~ A NR.
Din / -O-%
Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului local Tecuci în Consiliul
Administraţie şi Comisia de asigurare a calit ăţii educa ţiei din cadrul Şcolii Postliceale Carol

Davila din Municipiul Tecuci.
Iniţiator : C ătă lin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci,jud. Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9257/07.03.2017
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinara dln
10.03.2017;

~..~

Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorilor, înregistrat ă sub nr. 9258/07.03.2017
- raportul de specialitate întocmit ~ de Serviciul Administrarea Domeniului Public ş i Privat
înregistrat sub nr.9259/07.03.2017
- raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr şi 5;
- prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educa ţiei naţionale;
-prevederile art.11 alin.4 lit.e din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calit ălii educaliei, cu
modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.87/2006;
-prevederile art.36, alin:6, lit.a, pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţ ia public ;
i
locală, republicată în 2007
-prevede ~ ile Ordinului ministrului nr.3160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea ş i
completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administra ţie diu
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat ă prin Ordinul ministrului educaţiei naţ ional ~
nr.4.619/2014.
În baza art. 45, alin.1 şi art. 115, alinl, lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administralia
publică locala, republicat ă în 2007;
HOT Ă R Ă Ş TE:
Art.1. Se desemneaz ă ca reprezentant a Consiliului Local în Consiliul de Administralie ai
Ş colii Postliceale Carol Davila din Muniqipiul Tecuci, domnul consilier local Bulhac Constantin.
Art.2. Se desemneaz ă ca reprezentant ai Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea ş i
asigurarea calit ăţii educaţiei a şcolii ppstliceale Carol Davila din Municipiul Tecuci, domnul
consilier local Martin Cristinel Mihai.
Art.3 Cu data prezentei orice prevedere contrar ă se abrogă.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adus ă la cuno ştinţa celor interesali prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
'
Art.5. Prezenta hoarare va fi pus' ă în aplicare prin grija Primarului municipiului Tecuci.

PRE ŞEDINTE
EDINTĂ
Bulhac Co s ntin

t

CONTRASEMNEAZĂ.
SECRETAR,
jr. Fotache Valerica

~

ROMÂNIA
JUDE ŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 9258/PJ/07.03.2017
Privind: desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Iocal Tecuci în Consiliul de
Administraţie şi Comisia de asigurare a calit ăţii educaţiei din Scoala postliceal ă Carol Davi!a
din Municipiul Tecuci.
Potrivit art. 96 din Legea nr. 1/20 11 a educa ţiei naţionale În unităţile de învăţământ de stat si
particular consiliul de administraţie este ogan de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri.
Având în vedere necesitatea asigu ării calităţii educaţiei la nivel local, prin stabilirea cadrului
legislativ care s ă permită dezvoltarea unei culturi institu ţionale, a calit ăţii educaţiei şi protec ţ ia
beneficiarului de educaţie, se impune elaborarea unui sistem de evaluare şi asigurare intern ă a ca1it ă ii
educaţiei, elaborat şi pus în practică de către fiecare furnizor de educa ţie prin Comisia de eva!uare ş i
asigurare a calit ăţii (CEAC).
În baza prevederilor art.1 1, alin.4, lit.e din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calit ăţ ii
educaţiei, aprobat ă cu modificări şi completări prin Lega nr.87/2006 la nivelul fiec ărei organizaţ ii
furnizoare de euca ţie din România se înfiinţează comisia pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţ ii
componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii în unităţile din învăţământul
preuniversitar cuprinzând un num ăr relativ egal:
a) reprezentan ţi ai corpului profesoral;
b) reprezentan ţi ai părinţilor, în cazul înv ăţământului pre şcolar, liceal ş i postliceal;
c) un reprezentant al consiliului local.
Scopul CEAC este de a asigura dezvoltarealimplementarea unui Sistern de Managernent i
Calităţii, în domeniul educaţiei, conform cu cerinţele Metodologiei de evaluare externa a ca!it ăţii,
standardelor internaţionale si bunelor practici în domeniu.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.6,lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001, republicat ă ,
Consiliul local asigur ă, potrivit compten ţe1or sale şi în condiţiile legii, cadrul /egal pentnt
furnizarea serviciilor publice de interes lca1 privind educa ţia.
Având în vedere cele mai sus mei!lţionate, supun spre dezbatere proiectul de hot ărâre privind
desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local în Consiliul de administraţie si Comisia pentiu
evaluarea şi asigurarea calit ăţii educaţiei din cadrul Ş colii postliceale Carol Davila din municipiul
Tecuci.

JUDE ŢUL GALAŢI
MUNIIPIUL TECUCI
SERVICIUL ADMINISTRAREA ]OMENIULUI PUBLIC
Nr. 9259/ PJ din 07.03.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Iocal Tecuci în Consiliul ce
Administraţie şi Comisia de asigurare a calit ăţii educaţiei din Scoala postliceal ă Carol Davila
din Municipiul Tecuci.
Potrivit art. 96 din Legea nr.1/201 1 a educa ţiei naţionale in unităţile de înv ăţămârlt de stat ş i
particulare consiliul de administra ţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13
membri.
Conform prevederilor art.11 a1ir.4 lit.c din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calit ăţ ii
educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2006, se stipuleaz ă că la nivelui
jiec ărei organizajiifurnizoare de educajie din România se înjiinjeaz ă Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calit ăjii (CEAC) , stabilind în continuare componen ţa comisiei pentru evaluarea ş i
asigurarea calit ăţii în unităţile din învăţământul preuniversitar care va cuprinde, în nurn ăr relativ egal.
reprezentanţi ai corpului profesoral, reprezentan ţi ai părinţilor, în cazul înv ăţământului pre şcolar,
liceal şi postliceal şi un reprezentant al coiisi1iului local.
Misiunea CEAC este de a asigura si evalua iitern calitatea educa ţiei în conformitate cu
cerinţele Metodlogiei de evaluare externa a calit ăţii, standardelor internaţionale si bunelor practici
în domeniu, cu Zopul de:
• a atesta capacitatea programelor de studii ale institLl ţiilor de învăţământ, de a satisface
ateptări1e beneficiarilor si standardele de calitate;
• a contribui la dezvoltarea unei culturi institu ţionale a calităţii în învăţă mntu1 preuniversitar
din municipiul Tecuci.
Pentru asigurarea flexibilit ăţii programelor de studiu si adaptarea acestora la cerin ţele pieţei,
se urm ăreşte: monitorizarea si îmbun ătăţirea programelor de studii si a procesului educa ţionai,
crearea unui sistem adecvat prin care sa se asigure implicarea top-managementului preuniversitai,
persorialului didactic administrativ si elevilor, precum si urm ărirea convergentei ac ţiunilor
referitoare la calitate.
În conformitate cu prevederile art.36, alin.6,lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001, repub1icai,
Consiliul local asigură, potrivit competen ţelor sale şi îri condiţ iile legii, cadrLll legal pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educa ţia.
Este de competen ţa Consiliului Local al municipiului Tecuci s ă dezbat ă şi să aprobe în şedin ţ
proiectul de hot ărâre în forma prezentat ă.
ef Serviciu A. .P.P.
LuGea

Intocrn it,

FM

