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JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA VALEA DOFTANEI 

CONSILIUL LOCAL 
HOTARARE 

a desemnarea reprezentantului Consiliului Local Valea Doftanei in Comisia 
pentru evaluarea §i asigurarea calitatii (CEAC), pentru anul fCOlar 2020-2021, in cadrul 

institutiilor invatamantului preuniversitar de stat din Comuna Valea Doftanei 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 
Vazand: 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Valea Doftanei si referatul de 

specialitate numarul 14396/24.11 .2020 al Compartimentului Cultura; 
-In conformitate cu -art.96, alin.(2) , lif. A), pct. C, completat cu pct.c1, prin OUG nr. 81 din 
16.11.2016, din Legea nr.1/2011, privind legea educa1iei nationale, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, precum 9i art.3, din Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru 
modificare 9i completarea metodologiei cadru de organizare 9i func1ionare a Consiliului de 
Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului 
Educatiei Nationale nr. 4619/2014, "in cazul unitatilor de invatamant care 9colarizeaza In 
invatamantul profesional 9i tehnic, inclusiv in invatamantul postliceal 9i al carer Consiliu de 
administratie este format din 13 membri, 6 dintre acestia sunt cadre didactice, primarul sau 
un reprezentant al primarului , 2 reprezentanti ai Consiliului Local, un reprezentant al 
parintilor 9i 3 reprezentanti ai operatorilor economici parteneri". 
-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

-art.11, alin.(4), lit.e din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei deUrgenta a 
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii , cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129, 1,2 si 7, lit. a; art. 133, alin (1 ), art. 139 alin (1) si art. 197 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 
Art.1. DI. Bitu Gheorghe este desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei 
In cadrul Comisiei pentru evaluarea ~i asigurarea calitatii in cadrul institutiilor lnvatamantului 
preuniversitar de stat din Comuna Valea Doftanei. 
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Valea Doftanei prin 
aparatul de specialitate. 
Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, In 
termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Financiar-contabil ; 
Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei ; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar 9edinta; 
Dosar Hotarari. 

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel: 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva O 
Abtineri 1 

Nr. 9..4 din 27 .11.2020 

Presedinte de sedinta, 
Consilier Local 
BitG'<i?heorghe 
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Contrasem neaza: 
pSecretarul General al UA T 

"' Cor, orina 


