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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unţeni în Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni 

 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare  nr.4397/2022,  
văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei cu nr.4398/2022, 
 având în vedere adresa nr.1472/08.08.2022 a Şcolii Gimnaziale nr.1 Unţeni, județul Botoșani, 

având în vedere raportele: 
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 
-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  
 ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor: 
- art.129, alin. (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- art.11  din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin  

Legea nr.87/2006 cu modificările și completările ulterioare; 
- HCL nr.15 din 28 februarie 2012 privind atribuirea denumirii unităţii de învăţământ  

cu personalitate juridică din comuna Unţeni, judeţul Botoşani, precum şi a reţelei şcolare începând cu 
anul şcolar 2012 – 2013;; 

- HCL nr.4 din 31 ianuarie 2022 privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni  
pentru anul școlar 2022-2023, 
 în temeiul art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

 Art.1. –  (1) Pentru anul şcolar 2022 – 2023, desemnează reprezentant în Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii al Școlii Gimnaziale nr.1 Unţeni, judeţul Botoşani pe domnul consilier 
Soveja Fănică. 

(2) În situația lipsei motivate al consilierului prevăzut la aliniatul 1 se desemnează   
domnul consilier  Adomnicăi Vasile. 
 Art.2. -  Persoanele vizate la art.1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor art.12 din  
O.U.G. nr.75/2005 aprobată prin Legea nr.87/2006 cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâre. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 
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