
                ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în Comisia

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar, la nivelul  Şcolii
Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
În conformitate cu:
- prevederile   art. 11 alin. (4) lit. 2) din  O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005  privind asigurarea

calităţii educaţiei,  cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile  Hotărârii  Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja nr. 6 din 01.02.2016

privind organizarea reţelei şcolare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul
şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1343 din 19.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa

de iniţiator, înregistrată sub nr. 3232 din 21.09.2016;
   -  raportul nr. 3231 din 21.09.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

- raportul  de avizare nr.  3233 din 21.09.2016  al   comisiei pentru  activităţi social-culturale,
culte,  învăţământ,  sănătate şi  familie,  muncă şi  protecţie socială,  protecţia copilului,  din  cadrul
consiliului local;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1,  art. 45, alin. 1
şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1 –  Se  desemnează  domnul  STERE  MARIAN,  consilier  local,  ca  reprezentant  al
Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
unităţile din învăţământul preuniversitar, la nivelul  Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016.

Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe
Doja,   persoanei nominalizată la art.  1, Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja  precum şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului
Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                             Preşedinte,                                                          Contrasemnează pentru legalitate
                       Trifănescu Dănuţ                                                                        Secretar,                    
                                                                                                                       Praf Monica  
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                        Adoptată la GHEORGHE DOJA
                       Astăzi, 26.09.2016
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                   ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 3231 din 21.09.2016

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea desemnării  reprezentantului Consiliului Local  al

comunei Gheorghe Doja,  în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile
din învăţământul preuniversitar, la nivelul  Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe

Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

În conformitate cu:
- prevederile   art. 11 alin. (4) lit. 2) din  O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005  privind asigu-

rarea calităţii educaţiei,  cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  1/2011 a educaţiei  naţionale,  cu modificările şi  completările

ulterioare;
-  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  nr.  6  din

01.02.2016  privind  organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1343 din 19.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;

Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct.
1,  art. 45, alin.  1  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să se adopte o hotărâre
în vederea desemnării  reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar, la
nivelul  Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar
2016- 2017.

.
Pentru care am încheiat prezentul.

Viceprimar,
Vlăsceanu Puiu



                             ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 3232 din 21.09.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
a proiectului de Hotărâre

 privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul

preuniversitar, la nivelul  Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

În conformitate cu:
- prevederile   art. 11 alin. (4) lit. 2) din  O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005  privind asigu-

rarea calităţii educaţiei,  cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  1/2011 a educaţiei  naţionale,  cu modificările şi  completările

ulterioare;
-  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  nr.  6  din

01.02.2016  privind  organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1343 din 19.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-  raportul nr. 3231 din 21.09.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

 Propun ca în temeiul prevederilor art.36 alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct.
1 şi   art.  45,  alin.  2,  lit.  a)   şi  art.  115 alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001 privind
administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  si  completările  ulterioare, să  se
adopte hotărârea conform proiectului anexat.

 Primar,
ION MIHAI



                                           ROMÂNIA
                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru   activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
                         muncă şi protecţie socială, protecţia copilului

                        Nr. 3233 din 21.09.2016

RAPORT
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

 privind desemnarea   reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul

preuniversitar, la nivelul  Şcolii Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

În conformitate cu:
- prevederile   art. 11 alin. (4) lit. 2) din  O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005  privind asigu-

rarea calităţii educaţiei,  cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  1/2011 a educaţiei  naţionale,  cu modificările şi  completările

ulterioare;
-  prevederile  Hotărârii   Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja  nr.  6  din

01.02.2016  privind  organizarea reţelei şcolare   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017;

Având în vedere:
- adresa nr. 1343 din 19.09.2016 a Şcolii Gimnaziale Gheorghe Doja;
Examinând:
-   expunerea  de  motive   prezentată  de  către  primarul  comunei  Gheorghe Doja,  în

calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 3232 din 21.09.2016;
   -  raportul nr. 3231 din 21.09.2016 al viceprimarului comunei Gheorghe Doja;

Analizând:
  - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre  privind desemnarea

reprezentantului Consiliului Local  al comunei Gheorghe Doja,  în  Comisia pentru evaluarea
şi  asigurarea  calităţii  în  unităţile  din  învăţământul  preuniversitar,   la  nivelul   Şcolii
Gimnaziale din comuna  Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2016- 2017.

.
Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,


