
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL- 

HOTĂRÂREA NR. 
Din 

Privind: modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modific ările 
ulterioare prin HCL nr. 44/10.03.2017 si HCL nr. 252/29.4,.2017 privind desemnarea 
reprezentan ţilor Consiliului Iocal Tecuci în Consiliul de Administra ţie ş i Comisia de evaluare si 
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Tecuci 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci,jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 90152/13.1 1.2018 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinara din/ 	/ 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorilor, înregistrat ă  sub nr. 90151/13.11.2018 
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat - 

înregistrat sub nr. 90150/13.1 1.2018 
- raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr.3 ş i 5; 
- prevederile art.96 din Legea nr.1/201 1 a educa ţiei naţionale; 
-prevederile art. 11 alin.4 lit.e din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calit ăţii educaţiei, 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 ţia publică  

locală, republicată  în 2007; 
- Ordinul Prefectului Jude ţului Galaţi nr. 35/ 1 2.02.20 1 8 privind constatarea încet ării de drept 

înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnulu•i Hulea Mitic ă ; 
- H.C.L. nr. 1 84/3 1 . 1 0.20 1 8 privind încetarea de drept înainte de termen a mandatului de 

consilier local al domnului Fărcă anu Grigore: 
- H.C.L. nr.206/3 1 . 1 0.20 1 8 privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Leonteionel; 
In baza art. 45, alin.1 şi art. 115, alinl, lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locala, republicată  în 2007; 
HOTARA Ş TE: 

Art.1. Se modifică  anexa nr.1 Ia H.C.L. nr.80/15.09.2016 privind 	desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie si Comisiile pentru Evaluarea si 
Asigurarea Calit ăţii Eduacaţiei(CEACE) ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 
Tecuci, după  cum urmează : 

- modificarea pozi ţiei nr.1 prin retragerea domnului F ărcă anu Grigore din CEACE a 
Grădiniţei PP nr. 2 Prichindel Tecuci si desemnarea domnului consilier local Doscas Constantin în 
CEACE a Grădiniţei PP nr. 2 Prichindel Tecuci 

- modificareapozi ţiei nr.3 prin retragerea domnului consilier local Hulea Mitic ă  din CEACE 
a Grădiniţelor nr. 1 6, 1 5 si 7 Tecuci si desemnare domnului consilier Iocal Leonte Ionel în CEACE a 
Grădiniţelor nr. 1 6, 1 5 s,i 7 Tecuci 

-modificarea pozi ţiei nr.4 prin retragerea domnului F ărcă anu Grigore din Consiliul de 
Administraţie aI Grădiniţei nr. 17 Tecuci si desemnarea domnului consilier Iocal Doscas Constantin 
în Consiliul de Administra ţie aI Grădiniţei nr. 17 Tecuci; 



- modificarea pozi ţiei nr.5 prin retragerea domnului F ărcăşanu Grigore din Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Anghel Rugin ă- Grădiniţa nr. 11 Tecuci i desemnarea domnului 
consilier local Dosca ş  Constantin 1n Consiliul de Administra ţie al Şcolii Gimnaziale Anghel Rugin ă  ş i 
Grădiniţa nr. 11 Tecuci ; 

-modificarea pozi ţiei nr.6 prin retragerea domnului 	Hulea Mitică  din Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe Petra şcu- Grădiniţele nr. 5 ş i 3 Tecuci i desemnarea 
domnului consilier local Leonte Ionel 1n Consiliul de Administra ţie al Şcolii Gimnaziale Gheorghe 
Petra şcu i Grădiniţele nr. 5 ş i 3 Tecuci ; 

-modificarea pozi ţiei nr.14 prin retragerea domnului F ărcăşanu Grigore din C.E.A.C.E al 
Colegiului Naţional Calistrat Hoga ş  Tecuci i desemnarea domnului consilier local Dosca ş  
Cronstantin in Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calit ăţii a Colegiului Naţional Calistrat Hoga ş  
Tecuci. 

- modificarea pozi ţiei nr.16 prin retragerea domnului F ărcăşanu Grigore din Consiliul de 
Administraţie al Liceului Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci i desemnarea domnului consilier local 
Doscaş  Constantin 1n Consiliul de Administra ţie al Liceului Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci, 

Art.2. Anexa nr. 1, astfel modificat ă, face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 
Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L.nr. 80/15.09.2016 , modificat ă  prin HCL 

nr.44/10.03.2017 i HCL nr. 252/29.11.2017r ămânin vigoare. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi adus ă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 
Art.5. Prezenta hoarare va fi pus ă  In aplicare prin grija Primarului municipiului Tecuci. 

PREŞEDIE 	 CONTRASEMNEAZĂ. 
-> SECRETAR, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr.90151 din 13.11.2018 

Privind: modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modific ările 
ulterioare prin HCL nr. 44/10.03.2017 i HCL nr. 252/29./h.2017 privind desemnarea 
reprezentan ţilor Consiliului local Tecuci in Consiliul de Administra ţie şi Comisia de evaluare ş i 
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Tecuci 

Potrivit art. 96 din Legea nr.1/2011 a educa ţiei naţionale "in unităţile de Invăţământ de stat 
consiliul de administraţie este organ de conducere ş i este constituit din 7, 9 sau 13 membri". 

In baza prevederilor art., alin.4, lit.e din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calit ăţii educaţiei, 
aprobată  cu modificări ş i completări prin Legea nr.87/2006 "la nivelul fiec ărei organizaţii furnizoare 
de educaţie din România se infiin ţează  Consiliul de Administraţie i comisia pentru evaluarea ş i 
asigurarea calităţii componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii in unităţile din 
invăţământul preuniversitar cuprinzând un num ăr relativ egal: 

a) reprezentanţi ai corpului profesoral; 
b) reprezentan ţi ai părinţilor, in cazul Invăţământului preşcolar, liceal şi postliceal; 
c) un reprezentant al consiliului local. 
Scopul CEAC este de a asigura dezvoltarea/implementarea unui Sistem de Management al 

Calităţii, 1n domeniul educaţ iei, conform cu cerin ţele Metodologiei de evaluare externa a 
standardelor internaţionale si bunelor practiciin domeniu. 

Prin Ordinul Prefectului nr. 35/12. 02. 2018 a Incetat mandatul de consilier local al domnului 
Hulea Mitică, 

În conformitate cu HCL Tecuci nr. 184/31.10.2018 mandatul de consilier local a domnului 
Fărcăşanu Grigore a Incetat, 

Prin HCL Tecuci nr. 206/31.10.2018 a fost numit 1n func ţia de consilier local 1n cadrul 
Consiliului Local al municipiului Tecuci domnul Leonte Ionel, 

Prin HCL Tecuci nr. 205/31.10.2018 a fost numit 1n func ţia de consilier local 1n cadrul 
Consiliului Local al municipiului Tecuci domnul Dosca ş  Constantin. 

Având 1n vedere cele mai sus men ţionate, supun spre dezbatere proiectul de hot ărâre privind 
desemnarea reprezentan ţilor Consiliului Local 1n Consiliile de Administra ţie a unităţilor de 
Invăţământ de stat i particular i 1n Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei din 
cadrul unităţilor de Invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Tecuci. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. 90150 din 13.11.2018 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modific ările 
ulterioare prin HCL nr. 44/10.03.2017 i HCL nr. 252/29.fi.2017 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local Tecuci 'in Consiliul de Administra ţie ş i Comisia de evaluare 
asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Tecuci 

Potrivit art. 96 din Legea nr.1/2011 a educa ţiei naţionale "in unit ăţile de invăţământ de stat 
consiliul de administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri". 

Conform prevederilor art.11 alin.4 lit.c din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calh ăţii 
educaţiei, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2006, se stipuleaz ă  că  "la nivelul 
fiecărei organizaţii furnizoare de educafie din România se infiingaz ă  Comisia pentru Evaluarea şi 
Asigurarea CalilăJii (CEAC)", stabilind în continuare componen ţa comisiei pentru evaluarea ş i 
asigurarea calităţii 1n unităţile din invăţământul preuniversitar care va cuprinde, în num ăr relativ egal, 
reprezentanţi ai corpului profesoral, reprezentan ţi ai părinţilor, in cazul Invăţământului preşcolar, 
liceal şi postliceal şi un reprezentant al consiliului local.  

Misiunea CEAC este de a asigura si evalua intern calitatea educa ţiei in conformitate cu 
cerinţele Metodologiei de evaluare externa a calit ăţii, standardelor interna ţionale si bunelor practici 
In domeniu, cu scopul de: 

• a atesta capacitatea programelor de studii ale institu ţiilor de invăţământ, de a satisface 
aşteptările beneficiarilor i standardele de calitate; 

• a contribui la dezvoltarea unei culturi institu ţionale a calit ăţii in Invăţământul preuniversitar 
din municipiul Tecuci. 

in conformitate cu prevederile art.36, alin.6,1it.a, pct.1 din Legea nr.215/2001, republicat ă , 
"Consiliul local asigură, potrivit competen ţelor sale şi 1n condiţiile legii, cadrul legal pentru 
fumizarea serviciilor publice de interes local privind educa ţia". 

Având in vedere cele prezentate consider ăm că  proiectul de hotărâre indeplineşte condi ţiile de 
legalitate. 

Direcţia Arhitect Şef 

Şef Serviciu A.D.P.P. 	 intocmit, 
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HCL nr. 	p2.9:72,01M)  

Tabel cu reprezentan ţii Consiliului Local in Consiliile de Administra ţie ş i în 
Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educa ţiei la Unităţile de 

invăţământ Preuniversitar din Municipiul Tecuci 

Nr.c 
rt. 

Institu ţia Reprezentant Consiliul Local in C.A. Reprezentant Consiliul Local In 
C.E.A.C.E. 

1. 
Grădiniţa cu program prelungit 

nr.2 Prichindel Oancă  Samir Vasile Doscas Constantin 
2. Grădiniţa nr.14 şi Grădiniţa 

nr.13 
Dumitriu Gina Georgeta Bulhac Constantin 

3. Grădiniţa nr. 15, Grădiniţa nr. 
16 şi Grădiniţa nr. 7 Martin Cristinel Mihai Leonte Ionel 

4. Grădinifa nr.17 Doscaş  Constantin Papuc Petru 
5. Scoala Gimnazială  „Anghel 

Rugină", Grădiniţa nr.11 
Matei Dragomir Lucian 

Doscaş  Constantin Oancă  Samir Vasile 
6. Scoala nr. 2 Gheorghe Petra şcu , 

Grădiniţa nr. 5 şi Grădiniţa nr. 3 Militici Ghiorghl 
Leonte Ionel 

Andriuţă  Ghiţă  

7. 
Scoala Gimnazială  nr. 4 „Ion 
Petrovici" şi Grădiniţa nr.6 Militici Ghiorghi 

Andriu ţă  Ghiţă  
Mirza Vasilică  Cristinel 

8. Scoala Gimnazială  „Elena 
Doamna" 

Croitoru Cezar 
Dumitriu Gina Georgeta Matei Dragomir Lucian 

9. Scoala Gimnazială  „Stefan 
Octavian Iosirşi Grădiniţa nr.9 Diaconu Petronela Monica 

ampanu Tudor 
Dumitriu Gina Georgeta 

10. Scoala Gimnazială  „Nicolae 
Bălcescu", Grădiniţa nr.12 şi 

Grădinita nr. 1 
Cimpanu Tudor Diaconu Petronela Monica 

11. Scoala Gimnazială  „Dimitrie 
Sturdza" 

Militici Ghiorghi 
Diaconu Vasile 

Bulhac Constantin 
CImpanu Tudor 

12. Scoala nr. 11 Iorgu Iordan Buliga Bogdan 
Dumitriu Gina Georgeta 

Croitoru Cezar 
Diaconu Vasile 

13. Colegiul Naţional „Spiru Haret" Mirza Vasilică  Cristinel 
Diaconu Vasile 

Diaconu Petronela Monica 
Doscaş  Constantin 

14 Colegiul Naţional „Calistrat 
Hogaş" 

Buliga Bogdan 
Martin Cristinel Mihai 

Croitoru Cezar 
Fărcăşanu Grigore 

15 Colegiul Naţional de Agricultură  
şi Economie 

Martin Cristinel Mihai 
Bulhac Constantin Buliga Bogdan 

16 Liceul Tehnologic Ovid 
Caledoniu 

Doscaş  Constantin 
Mirza Vasilică  Cristinel Martin Cristinel Mihai 
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17. Liceul Tehnologic Elena 
Caragiani 

Diaconu Petronela Monica 
Oancă  Samir Vasile 

- 

Mîrza Vasilică  Cristinel 

18. CIubul Sportiv Scolar Tecuci Matei Dragomir Lucian Martin Cristinel Mihai 


