
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 42 

pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în  

Consiliul de administraţie și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ale 

 Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”   

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 septembrie 2013; 

Având în vedere: 

- Adresa, înregistrată sub nr. 6302/RG/2013 a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” prin care se solicită 

desemnarea a trei consilieri locali pentru a face parte din Consiliului de administraţie al liceului, precum și 

desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la 

nivelul instituției de învățământ ;  

- Referatul şi proiectul de hotărâre ale primarului comunei, înregistrate sub nr. 6302/RG/2013 ;  
- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6430/RG/2013, al Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi 
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 6287/RG/2013; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 11, alin. (4), lit. „e” din Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 96, alin. (1) şi alin. (2), lit. „c” din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul 

de Administraţie al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” următorii consilieri locali :  

 

1. Doamna Carp Liliana; 

2. Domnul Ailieseii Ion; 

3. Domnul Encuț Emil.    

 

Art. 2 – Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” domnul consilier local Radu 

Ion. 

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica copie după prezenta hotărâre persoanelor nominalizate în 

cuprinsul ei, Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii. 

                                  Data astăzi 30 septembrie 2013. 

 

                            

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                           Consilier,   

 

                                    LILIANA CARP                                                                                      

Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Secretarul comunei 

                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate,  cu 15 voturi „pentru”.    


