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                                                                                                                          Proiect                                                                                                                                       
 

HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 

Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Clubului Copiilor Fălticeni 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

  Având în vedere: 
            -  referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  1567/21.01.2020; 
 - solicitarea d-lui consilier local Haidău Răzvan Petrică înregistrată sub nr. 
1555/20.01.2020; 
        În temeiul prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1:   Se desemnează dl./d-na consilier local ____________________________ 
în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Clubului Copiilor 
Fălticeni. 
          Art.2: Prevederile H.C.L. nr. 99/30.08.2016 se completează în mod 
corespunzător. 
          Art.3:  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine persoanelor 
desemnate şi unităţilor de învăţământ în cauză. 
                        
 
                             INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman            
 
 
                                                                                                        A V I Z A T 
                                                                          SECRETAR GENERALMUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
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                                                     Nr. 1567/21.01.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni 

 

  
 Prin HCL nr. 154/26.09.2019 dl. consilier local Haidău Răzvan Petrică a fost 
desemnat în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Clubului Copiilor Fălticeni. 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 1555/20.01.2020 dl. consilier local renunţă la 
calitatea de membru în această comisie, motiv pentru care trebuie desemnat alt 
reprezentant al autorităţii deliberative. 

 O.U.G. nr. 75 / 2005 modificată şi completată, reglementează asigurarea calităţii 
educaţiei, prin stabilirea cadrului legislativ care sa permita dezvoltarea unei culturi 
institutionale a calitatii educatiei si protectia beneficiarului de educatie.  

 Acest act normativ prevede că „la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de 
educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii”, iar 
din componenta acestei comisii trebuie să facă parte şi un reprezentant al Consiliului 
local. Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de 
dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de 
programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia 
furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate. 
 Faţă de cele prezentate propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local 
proiectul de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei 
din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni. 
 
                                                            
 
 
                                                            INIŢIATOR, 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni 

 
   La începutul fiecărui an şcolar se reorganizează atât consiliul de 
administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, cât si celelalte comisii de specialitate din 
care fac parte şi reprezentanţi ai consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale. 
 Clubul Copiilor Fălticeni a solicitat prin adresa înregistrată sub nr. 
19989/10.09.2019 desemnarea unui reprezentant al autorităţii deliberative în comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, prin HCL nr. 154/26.09.2019 fiind 
desemnat dl. consilier local Haidău Petrică Răzvan, care doreste să renunţe la această 
calitate conform cererii nr. 1555/20.01.2020. 
 Potrivit O.U.G. nr. 75/2005 calitatea educaţiei reprezintă ansamblul de 
caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. 
             La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din 
învăţământul preuniversitar cuprinde: 
a) 1 -3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; 
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 
c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau 
liceal; 
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; 
e) un reprezentant al consiliului local; 
f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, 
reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor. 
 

 
                                                                     COMPARTIMENT JURIDIC 
                                                                      Cons. juridic Silviu Matei 

 
 
 


