
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

HOTARAREA NR. 25 / 11.10.2021 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gângiova  

in vederea constituirii Consiliului de Administratie si a 

Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii la Scoala Gimnaziala Gângiova 

  

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 11.10.2021, ora 

10,00;      
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.45/30.09.2021, initiat de catre domnul primar, 
Preda Cristache privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gângiova in Consiliul 
de Administratie al Scolii Gimnaziale Gângiova si in Comisia de Evaluare si Asigurare a 
Calitatii, referatul de aprobare nr.4382/30.09.2021 a domnului primar, Preda Cristache, raport 
de specialitate nr.4469/05.10.2021 a secretarului general al comunei Gângiova, adresele 
nr.2062/28.09.2021 si nr.2086/28.09.2021 ale Scolii Gimnaziale Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art.96, alin.2, lit.a din Legea nr.1/2011-legea Educatiei Nationale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, art.7, alin.1, lit.b din Ordin nr.4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie a unitatii de 
invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, art.11, alin.1, lit.e din OUG nr.75/2005 
privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 
nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, Avizul 
comisiei de specialitate a consiliului local; 
    In temeiul art.129, alin.2, lit.d, alin.7, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, art.199, alin.1 si alin.2 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 

  

         Art.1. Se aproba desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gângiova, in 
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gângiova si in Comisia de Evaluare si 
Asigurare a Calitatii, pentru anul scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza: 
-  Nicola Ion - consilier local, reprezentant in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale 
Gângiova 
-  Tiparu Dumitru  - consilier local, reprezentant in Comisia de Evaluare si Asigurare a 
Calitatii. 
        Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei 
Gângiova. 
        Art.3. Prezenta hotarare se va comunica persoanelor prevazute la art.1, Scolii 
Gimnaziale Gângiova, primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului - Judetul Dolj si 
va fi afisata pe site-ul institutiei. 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza pentru legalitate, 

     BOENGIU DANIEL FLORIN                               SECRETAR GENERAL 

                                                                                           SADOVEANU IOANA 

Adoptata in sedinta din data de 11.10.2021 

Cu un numar de 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 10 

consilieri prezenti                                                          


