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                                            HOTARAREA  NR. 78  

 

      Privind  : desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Frâncesti în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale 

Frâncesti, comuna  Frâncesti pentru anul școlar 2022 -2023 

 

       Consiliul Local al Comunei Frâncesti, Judeţul Vâlcea,  intrunit in sedinta 

ordinara in data de 30 septembrie 2022, la care participă un numar de 15  din 

totalul de 15 consilieri in functie; 

      Văzând ca prin HCL nr.62/2022, domnul consilier  Vlădescu Ion   a fost ales 

presedinte de sedinta pentru lunile  august, septembrie, octombrie 2022 ; 

     Avand in vedere: 

    -adresa nr. 1536  din 14.09.2022,  formulată de catre  reprezentantii Scolii 

Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti,  prin care  solicita desemnarea 

reprezentantului Consiliului local in Comisia  pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii  invatamantului la nivelul Scolilor existente pe raza comunei  Frâncesti, 

inregistară la Primaria Frâncesti sub numarul  9179 / 13.09.2022; 

    - Referatul de aprobare si proiectul de hotarare , inregistrat sub numarul  9242 

din 14.09.2022, prin care se propune desemnarea din partea Consiliului local  

Frâncesti a reprezentantului in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

invatamantului la nivelul scolilor existente in comuna Frâncesti; 

   - raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei 

Frâncesti, sub nr. 9241 din 14.09.2022  prezentat de reprezentantii 

compartimentului de asistenta socială din cadrul aparatului de specialitate din 

cadrul Primăriei Comunei  Frâncesti;  

    -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  10194 din  30.09.2022, 

prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

    

  

 



 

 - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii 

inregistrat sub numarul 10194 din 30.09.2022; 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  10194 

din 30.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

     - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  10194 

din 30.09.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 10201 din 

30.09.2022,  

     - prevederile  Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

    - prevederile art.  153- 155 din OAP nr. 4183/ 2022 privind aprobarea 

Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar;  

    - prevederile art.11 alin.1, art.11 alin.4 lit.e, art.11 alin.9 și art.12 din O.U.G. 

nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

     -prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 

Frâncesti aprobat prin HCL  72/2022 ;  

       In temeiul  prevederilor art.110 alin.1, ale art.129 alin.1),  si alin. 14), art. 139 

alin.1), art. 196 alin.1 lit.1, ale art.196 alin.1 lit.a si ale art. 197-200  din OUG nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliul local Frâncesti, cu un demar de 15  voturi ,, pentru 

                                       

                                             H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

        Art.1. Se aprobă  desemnarea  domnului consilier  Scurtu Gheorghe din partea 

Consiliului Local Frâncesti, pentru a face parte din Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității (CEAC) care se va constitui la nivelul Școlii Gimnaziale 

Frâncesti. 

    Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2022 -2023 .  

    Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa persoana 

prevăzută la art.1 al prezentei hotărâri, precum și Comisia de Evaluare și Asigurare 

a Calității a Școlii Gimnaziale Frâncesti 

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

 - Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ;  

 

 



  

 

 - Primarului Comunei Frâncesti;  

 - domnului Scurtu Gheorghe, consilier local; 

 - Școlii Gimnaziale Frâncesti, Comuna Frâncesti, 

 - Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe site-

ul institutiei primariafrancesti.ro, pagina Monitorul Oficil Local;  

 

 

 

                                                                                               

                                                                        Frâncesti :30.09.2022                                                                                                              

    
 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA, 

                  VLĂDESCU ION                                  Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                                 LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 78 din 30.09.2022 

Comuna Frâncesti-Judetul Vâlcea 


