
Judepl Valcea
Comuna Pduqeqti
Consiliul local

HoTAnAREA NR.48
Privind: desemnarea unui reprezentant din paftea Consiliului local PduEeEti

in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitSlii educaliei
din cadrul $colii Gimnaziale Pduqeqti - Otdsdu

Consiliul local al comunei Pdugeqti,, judepl V6lcea, intrunit in qedinla
ordinard din data de 18.09.2020,Ia care participd un numbr de 10 consilieri din
totalul de 10 consilieri in funclie;

Ydzlnd cd prin H.C.L. nr.2912020 a consiliului local domnul consilier
B6.zl,c Dumitru a fost ales pregedinte de qedinfa;

Lu6nd in dezbatere:
- proiectul de hotdr6re;
- referatul de aprobare al prirnarului cornunei, inregistrat sub

nr.4570115.09.2020, prin care se propune desemnarea unui reprezentant din
partea Consiliului local in Cornisia pentru evaluarea si asigurarea calitalii
educaliei din cadrul $colii Gimnaziale Pduqeqti - Otdsau;

- raportul compartimentului de specialitate al primarului, inregistrat sub
nr.457 4115 .09 .2020;

- nota de fundamentare a $colii Gimnaziale PduEeqti - OtAsAu, inregistratS
sub nr. 1023112.09.2020, prin care solicitd desemnarea unui reprezentant al
Consiliului local care si facd parte din Comisia pentru evaluarea si asigurarea
calitalii educaliei din cadrul gcolii Gimnaziale Pdugeqti - otds6u;

- raportul de avizare a legalitalii proiectului de hotdrdre intocmit de
secretarul comunei qi inregistrat sub nr.4628111.09.2020 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
inregistrate sub nr.4643 I 18.09.2020;

In conformitate cu prevederile art.11, alin. (4), lit. e) din O.U"G. nr.7512005
privind asigurarea calit6lii educaliei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art. 139, alin.(1),, art.196, alin.(1), lit. a) din ordonanfa de

Urgenfd a Guvernului nr.5712019, privind Codul adrninistrativ, cu modificirile si
cornpletdri I e ulterioare;

HorAnA$rE
Art.1. Se desemneazd, domnul Nedelcu Constantin - Claudiu, consilier

local, sd facd parte din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitdtii educaliei
din cadrul $colii Gimnaziale PaugeEti * OtAsau, ca reprezentant al Consiliului
local PSugeqti.



Art.Z.PrezenlahotdrAreseVacomunicalnstituliei
V6lcea,domnuluiNedelcuConstarrtin-Claudiuqi$colii
Otdsdu.

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu un nr' de l0

impotrivd ;i 0 abYineri'

Prefectului - judelul

Glmnaziale P[uqeqti -

voturi pentru, 0 voturi

Pdugegti, 18.09.2020

Contrasemleaza
Secretar general comun6,

Daniela PSloiu
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Preqedinte de qedin!6,


