
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 113 

privind desemnarea unor membri din cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte 

din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii precum și din  Consiliul de Administraţie 

al Şcolii Gimnaziale Oţeleni în anul şcolar 2019 - 2020 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.09.2019 la 

care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind desemnarea unor membri din cadrul Consiliului Local Oţeleni pentru a face parte din 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii precum și din  Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Oţeleni în anul şcolar 2019 – 2020; 

Având în vedere adresa nr. 691 din 20.09.2019 primită de la Școala Gimnazială Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) lit a)  din Legea Educației Naționale nr. 1 din 

2011, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 79 alin (2) lit. b) din Regulamentul – cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079 

din 2016, 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit a) din O.M.E.N.  nr. 4619 din 22.09.2014 

privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 7870 din 20.09.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.8079 din 26.09.2019; 

Având în vedere propunerea domnului consilier local Benchea Ioan pentru desemnarea 

domnul consilier local Benchea Robert pentru a face parte din Consiliul de Administrație al 

Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul şcolar 2019 – 2020, aprobată cu un număr de  8 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2 ”abțineri”; 

Având în vedere propunerea domnului consilier local Benchea Robert pentru desemnarea 

domnul consilier local Dieac Adrian pentru a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a 

Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul şcolar 2019 – 2020 aprobată cu un număr 

de  6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 ”abțineri”; 

 

 



În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și alin. (14) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – Se desemnează domnul consilier local Benchea Robert pentru a face parte din 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul şcolar 2019 – 2020. 

ART.2 - Se desemnează domnul consilier local Dieac Adrian pentru a face parte din 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Oțeleni în anul şcolar 

2019 – 2020. 

ART.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către persoanele prevăzute la art. 1 

și art 2. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Școlii Gimnaziale Oțeleni; 

- Persoanelor prevăzute la art. 1 și art 2; 

- Instituției Prefectului Județului Iași.

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 26 septembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT

 

 

 

 


