ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL

PROIECT
Nr. 121/25.10.2012
HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: modificarea Anexei la HCL nr.48/14.09.2012 privind numirea
reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în
Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de
învăţământ preuniversitar din Municipiul Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE:
Evaluarea calităţii educaţiei constă în evaluarea multicriterială a măsurii în care o
organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele de referinţă.
Atunci când evaluarea calităţii educaţiei este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare
de educaţie aceasta ia forma evaluării interne.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 14427/25.10.2012 al Secretarului Municipiului Caracal ;
- Art. 11 alin.4 din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările
şi completările ulterioare;
- Art. 36 pct. 6, lit. a, şi art.36 pct. 9, din Legea nr. 215//2001 privind administraţia
publică locală, republicată, completată şi modificată;
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport
familie şi protecţia copiilor a Consiliului local al municipiului Caracal;
În temeiul art. 45 ( 6 ) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;
PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
propune următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE:
ART. 1 – (1) Consiliul local Caracal aprobă înlocuirea reprezentanţilor Consiliului
local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de
învăţământ preuniversitar din Municipiul Caracal, la următoarele unităţi de învăţământ
preuniversitar:
- Grădiniţa cu program normal nr.1
- Grădiniţele cu program prelungit nr.1, 3 şi 4
- Şcoala gimnazială nr. 2
- Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”
- Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul”
- Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „
(2) Anexa la HCL nr. 48/14.09.2012 se va modifica în mod corespunzător.
ART.2. – Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal şi
persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Olt, Primarului
Municipiului Caracal şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Caracal.
P R I M A R,
EDUARD CLAUDIU CIOCĂZANU

VIZAT
PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ANEXĂ
La H.C.L. nr.___________________

REPREZENTANŢII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
ÎN COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE
DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CARACAL

Nr.
crt.
1

Grădiniţa cu program normal nr.1

2

Grădiniţa cu program prelungit nr.1

3

Grădiniţa cu program prelungit nr.3

4

Grădiniţa cu program prelungit nr.4

5

Şcoala gimnazială nr. 1

6

Şcoala gimnazială nr. 2

7

Şcoala gimnazială “Gheorghe Magheru”

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

REPREZENTANTUL
CONSILIULUI

COCOŞILĂ CLAUDIA

VARIA GICA
8

Şcoala gimnazială “Nicolae Titulescu”

9

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”

10

Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan”

11

Colegiul Agricol „ Dimitrie Petrescu”

TUDOR DORU

RADU ILIN
ŞTEFĂNESCU
SMARANDACHE NICULAE
12

Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul”

13

Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL
NR. 14427/25.10.2012

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin HCL nr.48/14.09.2012 s-a aprobat numirea reprezentanţilor Consiliului local al
municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ
preuniversitar din Municipiul Caracal. O parte dintre aceştia au fost nominalizaţi ca
reprezentanţi ai primarului municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale instituţiilor de
învăţământ. Aceştia, îndeosebi din lipsă de timp nu pot să-şi îndeplinească în mod
corespunzător atribuţiile în cele două organisme.
În acest sens se impune înlocuirea reprezentanţilor consiliului local în următoarele
unităţi de învăţământ:
- Grădiniţa cu program normal nr.1
- Grădiniţele cu program prelungit nr.1, 3 şi 4
- Şcoala gimnazială nr. 2
- Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”
- Liceul Teoretic „ Mihai Viteazul”
- Colegiul Tehnic „ Matei Basarab „
Evaluarea calităţii educaţiei constă în evaluarea multicriterială a măsurii în care o
organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele de referinţă.
Atunci când evaluarea calităţii educaţiei este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare
de educaţie aceasta ia forma evaluării interne.
Având în vedere prevederile art. 11 alin.4 din OUG nr.75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei cu modificările şi completările ulterioare considerăm necesară numirea unui
reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Caracal.
Considerăm că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate privind adoptarea
unei hotărâri de consiliu în acest sens.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

VIOREL EMIL RĂDESCU

