
R()IV1 	1 A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
-CONSILIUL LOCAL — 
PROJECT DEMOTARÂRE 

Nr. 	 7,2 . 	2021 

Privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tecuci in consiliile de 
administraţie i comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din cadrul 
unităţilor de Invărământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municijDiul * T cuci, judeţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului:~ 	V r/O 2021;  
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară  

din data de 	 2021; 
Având in vedere: 

- referatul de aprobare a iniţiatoadui, inregistrat sub nr. 2021-
' -0 

raportul de s ecialitate intocmit 	Serviciul Patrimoniu, mregistrat sub 
nr. l5-,-) 	6-  100  2021; 
raportul de avi are intocmit de comisiile de specialitate nr./ 3/  "--- 	; 
prevederile art. 96 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.11 alin.4 lit. e din OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.87/2006; 
prevederile art. 4; art.7 alin 1 lit. b din Anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei 
Naţionale nr.5154/ 2021 pentru aprobarea metodologiei — cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de invăţământ preuniversitar; 

in baza dispoziţiilor art. 129 alin 1, alin 2, lit. a, alin 7 pct. a, art.139 alin 1 şi art. 
196 alin 1 lit. a din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. Se desemnează  reprezentanţii Consiliului local al Municipiului Tecuci in 
Consiliile de administraţie şi comisiile de evaluare ş  asigurare a calităţii educaţiei din 
cadrul unităţilor de invăţământ de preuniversitar din Municipiul Tecuci, conform Anexei 
nr.1 la prezenta hotărăre; 

Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă  HCL Tecuci nr. 138 /2020 cu 
modificările i completările ulterioare; 

Art.3. Prezenta hotărke va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului 
municipiului Tecuci 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

INIŢIATOR, 

Lucian Gri re Costin 
	 Avizat, 

SECRETAR GENERAL 
Jr.")rge Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

______din 	2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tecuci în consiliile de 
administraţie i comisiile de evaluare i asigurare a calităţii educaţiei din cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

La această  data educaţia copiilor din municipiul Tecuci este asigurată  în 
principal în unităţile de învăţământ preco1ar, gimnazial i liceal. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică  sunt conduse 
de consiliile de administraţie, de directori ş  directori adjuncţi, după  caz. In 
exercitarea atribuţiilor ce le revin , consiliile de administraţie, directorii, consiliul 
profesoral, comitetul de părinţi conlucrează  cu autorităţile administraţiei publice 
locale. 

Consiliile de administraţie din unităţile preuniversitare sunt formate din cadre 
didactice, primarul sau un reprezentant al acestuia, reprezentanţi ai consiliului local 
i reprezentanţi ai părinţilor. 

Odată  cu renunţarea la calitatea de consilieri locali a unor reprezentanţi ai 
puterii locale deliberative i înlocuirea acestora cu alte persoane aflate pe listele 
propuse de partidele politice la alegeri, s-a modificat i componenţa consiliului 
local, motiv pentru care se impune adoptarea unui proiect de hotărâre care să  asigure 
reprezentarea consiliului local în organele de conducere ş  evaluare a unităţilor de 
învăţământ din Municipiul Tecuci. Mai mult decât atât au intervenit modificări ş  în 
numărul de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor co1are dar i în 
reţeaua co1ară  începând cu anul co1ar 2021-2022. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma propusă. 

Primar, 
Lucian Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL PATRIMONIU 

Nr. jY5din 	,/, /A0 .  2021 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tecuci in consiliile de 
administraţie i comisiile de evaluare i asigurare a calităţii educaţiei din cadrul 
unităţilor de invăţământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

Potrivit art. 96 din Legea nr.1/2001 a educaţiei naţionale „ in unităţile de 
invăţământ preuniversitar de consiliul de administraţie este organ de conducere 
este constituit din 7,9 sau 13 membri. 

Conform prevederilor art. 11 alin. 4 lit. e din OUG 75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări i completări prin Legea nr.87/2006, se 
stipulează că „ la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din Romania se 
1nfiinţează Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calităţii (CEAC)„, stabilind in 
continuare componenţa comisiei pentru evaluarea i asigurarea calităţii 'in unităţile 
din invăţământul preuniversitar care va cuprinde , 1n număr relativ egal, reprezentanţi 
ai corpului profesoral, reprezentanţi ai părinţilor, in cazul invăţământului preşcolar, 
liceal şi postliceal i un reprezentant al consiliului local. 

Misiunea CEAC este de a asigura i evalua intern calitatea educaţiei în 
conformitate cu cerinţele Metodologiei de evaluare externă a calităţii, standardelor 
internaţionale i bunelor practici 1n domeniu. 

Potrivit art. 4 din Ordinului ministerului Educaţiei nr. 5154/2021 In vigoare 
din 15.09.2021, structura consiliului de administraţie poate fi format din 7,9,11,13,15 
membri, dintre care i reprezentanţii consiliului local. 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin 1, alin 2, lit. a, alin 7 pct. a, art.139 
alin 1 i art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, consider 
ca proiectul de hotărâre indeplineşte condiţiile de legalitate. 

Şef Serviciu ADPP, 
Ing. Lucin Gradea 



Anexa nr.1 la HCL nr. 	 2021 

Tabel cu reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în 
Comisiile pentru Evaluarea i Asigurarea Calităţii Educaţiei la Unităţile de 
invăţământ Preuniversitar din Municipiul Tecuci. 

Nr. 
crt Instituţia Reprezentant Consiliul Local 

Tecuci in C.A 
Reprezentant Consi liul 

Local Tecuci in CEACE 
1 Grădiniţa cu program prelungit 

nr.2 Prichindel Leonte Ionel Paraschiv Mirela Magda 

2 Grădiniţa nr. 13 , Grădiniţa nr.14 
şi , Grădiniţa nr.5 Sandu Alecu Dumbravă Ani Rodica 

3 Grădiniţa 15, Grădiniţa nr.16 şi 
Grădiniţa nr.7 Pascal Remus Radu Vladimir 

4 Grădiniţa nr.17 Birzu Sorin Leonte Ionel 
5 Şcoala Gimnazială nr 1 Anghel 

Rugină, Grădiniţa n1.11 
Radu George Bogdan 

Susanu Bruno Bogdan Istrate Dan 
6 Şcoala Gimnazială nr.4 Ion 

Petrovici + Şcoala Gheorghe 
Petraşcu şi Grădiniţa nr.6 

Leonte Ionel 
Istrate Dan 

Gavril Claudiu Sorin 
7 Şcoala Gimnazială nr. 5 Elena 

Doamna 
Ursulică Constantin Radu George Bogdan Pelin Eugen Doru 

8 Şcoala Gimnazială nr 6 Ştefan 
Octavian Iosif şi Grădiniţa nr.8 

ampanu Tudor Radu George Bogdan Pascal Remus 
9 Şcoala Gimnazială nr.7 Nicolae 

Bălcescu, Grădiniţa nr.12, 
Grădiniţa nr.1 şi Grădiniţa nr.3 

Cimpanu Tudor 
Ursulică Constantin 

Radu George Bogdan 
10 Şcoala Gimnazială nr.10 Dimitrie 

Sturdza 
Grama Florin Iulian Miron Cosmin Nicolae Radu Vladimir 

11 Şcoala Gimnazială nr.11 Iorgu 
Iordan 

Pădure Arghire Lucian Susanu Bruno Bogdan Paraschiv Mirela Magda 
12 

Colegiul Naţional Spiru Haret 
Drăgan Oliwer Claudiu 

Gavril Claudiu Sorin Miron Cosmin Nicolae 
13 

Colegiul Naţional Calistrat Hogaş 
Miron Cosmin Nicolae 

Birzu Sorin Pelin Eugen Doru 

14 Colegiul Naţional de Agricultură 
şi Economie 

Pădure Arghire Lucian Pelin Eugen Doru Susanu Bruno Bogdan 
15 Liceul Tehnologic Ovid 

Caledoniu 
Dumbravă Ani Rodica 

ampanu Tudor Paraschiv Mirela Magda 
Istrate Dan 

16 Liceul Tehnologic Elena 
Caragiani 

Ursulică Constantin Grama Florin Iulian Radu Vladimir 
17 

Clubul Sportiv Şcolar Tecuci Drăgan Oliwer Claudiu Pascal Remus 

18 
Grădiniţa Particulară Benthal Dumbravă Ani Rodica 

19 Şcoala Postliceală CAROL 
DAVILA Tecuci Susanu Bruno Bogdan 


