
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

(. 

PROIECT DE HOTARARE NR. 4,t . 
PRIVITOR LA: Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Otesani in 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul 
Scolii Gimnaziale Carstanesti,judetul Va/cea, unitate de invatamant cu 
personalitate juridica, pentru anul scolar 2022-2023. 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Valcea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, pe 
data de ,la care participa un numar de __ consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

functie ai Consiliului local; 
Vazand ca prin votul majoritalii a fost ales presedinte de sedinta d-l 

consilier„. „. „. „. „. „ .. „ „ .. „, ales in sedinta de consiliu din data de „. „. „. „. „. ; 

Luand in dezbatere : 
-Adresa Scolii Gimnaziale Carstanesti nr„. „„.din„. „ . „. „ ., prin care solicita desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al comunei Otesani, pentru a face parte din Comisia pentru 
evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Carstanesti, jude tul 

Va/cea, in anul scolar 2022-2023. 
-referatul de aprobare, inregistrat la nr. ____ din ___ _ si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al comunei Otesani in Comisia pentru evaluarea si asigurarea 
calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Carstanesti, judetul Va/cea, unitate de invatamant 

cu personalitate juridica, pentru anul scolar 2022-2023. 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul 

Va/cea, inregistrat la nr. din ____ _ 

- Avizul Comisiei Administrat ie Publica Juridica, inregistrat la nr. __ din ____ si 

Avizul Comisiei Invatamant, Cultura, Protectie Sociala, inregistrat la nr. __ _ 

din ____ ~,prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul 

initiat de primar; 
Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003, privind transparenta decizionala in 

administratia publica, cu modţficarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de 

afisare publica: 
In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr.1120 11 a educat iei nationale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.11. alin. (1). -(4)., art.12 din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 7512005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si 
completarile ulterioare,prevederile art.152, art.153. alin. (1). si art.155. alin. (1) . din Ordinul 

ME. C. nr. 41831202 2 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar si prevederile art.129. alin. (2). lit.d). coroborat cu 
alin.(7). fit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu 

mod~ficarile si completarile ulterioare; 



Jn temeiul art.139. alin.(J). si art.196. alin.(J). lit.(a). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numar de ...... voturi "pentru ", ..... voturi " impotriva ", ... ... voturi " abtineri " din totalul de ....... . 
voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO T A R A RE 

Art.1.-Se desemneaza domnul consilier local in calitate de reprezentant 
al Consiliului Local al Comunei Otesani, judetul Valcea in Comisia pentru evaluarea si 
asigurarea calitatii (CEAC) constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Carstanesti, judetul 
Valcea, unitate de invatamant cu personalitate juridica, pentru anul scalar 2022-2023. 

A rt.2.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
comunei Otesani, persoanei nominalizata la art. I pentru aducerea la indeplinire, Scolii 
Gimnaziale Carstanesti si Institut iei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului 
de legalitate. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PEN TR U LEGALITA TE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 


