ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI
CONSILIUL LOCAL
Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200

HOTĂRÂREA
nr.60 din 13.11.2020
Privind modificarea Hotararii Consiliului local Magiresti nr. 51 din 18.09.2020
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Măgireşti în Consiliul de
administraţie al Scolii Măgireşti si in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in
invatamantul preuniversitar
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă
ordinară de lucru in data de 13.11.2020
Avand in vedere:
 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr.
8574/02.11.2020,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul 8575/02.11.2020
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Măgireşti,
In baza prevederilor:
 art. 96, alin 2 lit b) din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu
modificarile si completarile ulterioare
 art. 11, alin 4, lit e) din Ordonanata de Urgenta nr. 75/2005 privind asigurarea
calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196,
alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemneaza din partea Consiliului local Măgireşti, ca membru în cadrul
Consiliului de Administraţie ai Scolii Măgireşti, doamna consilier Timofte Daniela.
Art.2 Se desemneaza din partea Consiliului local Măgireşti, ca membru în cadrul
Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii in invatamantul din cadrul Scolii
Măgireşti, doamna consilier Popoiu Simona.
Art 3 Prin grija secretarului general al comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se
va comunica:
 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău
 Primarului comunei Măgireşti




Directorului şcolii cu clasele I-VIII Măgireşti
Persoanelor desemnate şi va fi publicată prin afişare la sediul Primăriei comunei
Măgireşti

Presedinte de sedinţă
consilier
Avramescu George Paul

contrasemnează
secretar general al comunei Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0.voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 11 consilieri
locali prezenţi.

