
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

                                                      HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii din cadrul Școlii Gimnaziale comuna Bodești 

 
 Luând în discuţie Referatul nr. 6177 din data de 6.11.2020, al cărui semnatar este 
Primarul comunei, prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre referitor la 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității 
din cadrul Școlii Gimnaziale comuna Bodești, precum şi Raportul nr.  6178 din data de 
6.11.2020, întocmit de  secretarul general al comunei; 
 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.55 din 23.12.2020 prin care s-a aprobat 
reţeaua şcolară din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2020 - 2021; 
 În aplicarea prevederilor art.11, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora ”La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii”, precum şi ale prevederilor alin.(4) al aceluiaşi 
articol, conform cărora din componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
unităţile din învăţământul preuniversitar face parte şi un reprezentant al Consiliului Local; 
 În baza art.129, alin.(7), lit.a), art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se desemnează  domnul Hanganu Vasile reprezentantul Consiliului Local în Comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Școlii Gimnaziale comuna Bodești. 
 Art.2. Începând cu data adoptării prezentei alte dispoziții contrare se abrogă.  

Art.3. Secretarul general al comunei va înainta şi comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
  
 Nr. 62 din 10.11.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 10.11.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (1) (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de  10 voturi pentru, 1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie 
şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Vasile HANGANU 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 


