
IUDETUL ARGES

CONS]LIUt LOCAL AL COMUNE BABANA

HOTARAREA NR.55

Privind delegarea a doi consilieri locali pentru constituirea noului Consiliu de Administratie al

Scolii Gimnaziale Babana si un reprezentant pentru constituirea comisiei de Evaluare siAsigurare
a Calitatii pentru anul scolar 2022 2023

Consiliul Local al comunei BAbana, judelul Arges intrunit in sedint; ordinar; din data de
75.O9.2022

Av5nd in vedere:
adresa scolii ff.670 /02.09.2027 intocmita de directorTruica Rodica prin care se solicita

desemnarea a doi reprezentanti membrii in coniliul local pentru constituirea Consilului de
administratie al scolii Gimnazilae Babana si un representant pentru constituirea Comisiei de

Evaluare sl Asigurare a calitatii pentru anul scolar 2022 2023;
Referatul de aprobarc ff.5474 /73.O9.2O21 intocmit de primarul comunei ;

- raportul de specialitate n r.5455/13.09.2022, intocmit de secretarul UAT Babana;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-proiectul de hotarare nr.50 din 13.09.2022 initiat de primar lvan Vasile Bebe

Tinand seama de prevederile;
- Art.4 alin(14) lit.a) din ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr.4679/274 pentru

aprobarea l\4etodologiei cadru de organizare sifunctionare a Consilului de Administratie
din unitaiile de invatamant preuniversitar;

- Art.96alin(2) din Legea nr.1/2071a educatiei nationale, cu modificarilesi complectarile
u lterioare;

- ln temeiul art.129 alin(2) iit.d, alin i7) lit.a), art.139 alin(1) si alin.{6) art.196 alin.il) litera

a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al comunei Babana adopt6 urmatoarea;

HOTARARE

Art.1. 5e nominaiizeaza domnii consilieri locali ai Consilului Local Babana, Durdui Ltrcian

Ma!'ian si Dlma Andi"ei Doru, sa faca parte din Consilui de Adrninistralie al Scolii Ginlnaziale B;ilana
pentru anul scolar 2022-2023

4l!.?. 5e nomlnalizeazi domnul consilier local Raducu Mihai sa faci parte din Comisia de

Evaiuare si Asigurare a Calitaiii pentru anul scolar 2022-2023.

ArtS Prezenta hot;rare se aCuce la cunottintS public; 5i se comunici prin grija secretarLilui

general al comunei in termenul egal , 5colii Gimnaziale B;bana, lnstitutia Prefectului ludetlrl
Arges, Consilierilor Lccal, si se pubiice pe site-ul entitatii
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