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                                 H O T Ă R Â R E
privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în consiliile de administra ie ale unită ilorților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
de învă ământ  preuniversitar  din comuna Chi laz i  în Comisiile  de Evaluare  i  Asigurare aților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
Calită ii în unită ile de învă ământ  ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
      
               Analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local înților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
consiliile de administra ie ale unită ilor de învă ământ preuniversitar din comuna Chi laz i înților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
Comisiile de Evaluare i Asigurare a Calită ii în unită ile de învă ământ , ini iat de domnul Bezișlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
George Dorin,primarul comunei,
               Având în vedere referatul de aprobare nr.5.125 din 4 noiembrie 2020 al primarului
comunei;
               Văzând raportul de  specialitate nr.5.126 din  4 noiembrie 2020 al secretarului general
al comunei i raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
               inând seama de prevederile:Ținând seama de prevederile:
                   -art.4 alin.(1) lit.a) din Metodologia-cadru de organizare i func ionare a consiliuluișlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
de administra ie  din unită ile  de învă ământ  preuniversitar,aprobată  prin Ordinul   Ministruluiților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
Educa iei Na ionale nr.4619 din 22 septembrie 2014;ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                   -art.96 alin.(1) i alin.(2) lit.a)  din Legea educa iei  na ionale nr.1/2011,cușlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
modificările i completările ulterioare;șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a  
                   -art.11 alin.(4) lit.e) din Ordonan a de urgen ă nr.75/2005 privind asigurarea calită iiților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
educa iei,cu modificările i completările ulterioare;ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                În temeiul dispozi iilor  art.129 alin.(1) i alin.(7) lit.a),art.139 alin.(1) precum i aleților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ,ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară,șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                                                                 H O T Ă R Ă  T E :Ș T E :
                Art.1.-Domnul Chi  Ioan Marinel se desemnează reprezentantul  Consiliului local alșlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
comunei în consiliul de administra ie al colii gimnaziale nr.1 Chi laz.   ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților Școlii gimnaziale nr.1 Chișlaz.   șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                Art.2.-Doamna Dios Emoke se desemnează reprezentantul Consiliului local al comunei
în Consiliul de administra ie al colii gimnaziale Miskolczy Karoly Mi ca.  ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților Școlii gimnaziale nr.1 Chișlaz.   șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                Art.3.-Doamna Clintoc Elena Simona se desemnează reprezentantul Consiliului local
în Comisia de Evaluare i Asigurarea Calită ii la coala gimnazială nr.1 Chi laz.șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților Școlii gimnaziale nr.1 Chișlaz.   șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                Art.4.-Domnul Kosztandi Mihai se desemnează reprezentantul Consiliului local în
Comisia de Evaluare i Asigurarea Calită ii la coala gimnazială “Miskolczy Karoly” Mi ca.șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților Școlii gimnaziale nr.1 Chișlaz.   șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează consilieriiților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
desemna i la art. 1-4.ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                Art.6..-Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local i se  comunică:șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                          -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                          -consilierilor desemna i la art. 1 - 4 ;ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                          - colilor gimnaziale din comună.      șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a
                                    Pre edinte de edin ă,șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a șlaz și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a ților Consiliului local în consiliile de administrație ale unităților
                                        Mihai Kosztandi
                    
                                                                                                                    Contrasemnează,
                                                                                                                     Secretar general,     
                                                                                                                          Ioan Tiriteu
Nr.57 din 21 decembrie 2020.


