
            ROMANIA 

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

P  R O I E C T  D E  H O T A R A R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti in Comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii din cadrul   Scolii Gimnaziale  Petresti  din comuna Petresti, judetul Dambovita 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 

AVAND IN VEDERE:       

-   solicitarea Şcolii Gimnaziale Petresti, pentru desemnarea  unui reprezentant   al Consiliului local în 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul   Scolii Gimnaziale  Petresti  ; 

-   referatul de aprobare al  primarului comunei Petresti, in calitatea sa de initiator, cu privire la 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Petresti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii din cadrul   Scolii Gimnaziale  Petresti   

-    referatul de specialitate  intocmit de secretarul general al comunei;  

-   Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti  

- prevederile art. 11 alin.(1) si  alin.(4), lit.e) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 71, alin(2), lit b), art.150, lit.a) si art 151 din Ordinul MEN nr. 4183/2022 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare  si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

 - Prevederile art. 129, alin.(2), lit.d) si alin. (7), lit a)din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modicarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art art. 196 alin.(1), lit a)   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

       Art. 1 – Desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local Petresti in Comisia pentru  

evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul   Scolii Gimnaziale  Petresti  din comuna Petresti, 

judetul Dambovita, 

      Art. 2  Reprezentantul desemnat are urmatoarele atributii: 

  a) coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de 

conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevazute la art. 10; 

  b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in 

organizatia respectiva. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor prin 

afisare sau publicare; 

  c) formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. 

      Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei Petresti; 

      Art.4 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                    Zamfirescu Mihaela 

 
 
 


