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HOTĂRÂREA Nr. 55 

din 30 aprilie 2020 

 

privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local Sântandrei în Comisia de 

Evaluare și Asigurare a Calității a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sântandrei, începând cu anul şcolar 

2019 – 2020 

            

Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința extraordinară din data 

de 30 aprilie 2020, 

Având în vedere: 

- H.C.L. Sântandrei nr. 117 din 30.09.2019 prin care doamna Daniela Achim a fost desemnată 

reprezentantul Consiliului Local Sântandrei în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 Sântandrei, începând cu anul şcolar 2019 – 2020; 

- demisia doamnei Daniela Achim din funcția de consilier local; 

- Hotărârea nr. 19 din 20 februarie 2020 prin care Consiliul Local Sântandrei ia act de încetarea 

de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Sântandrei a doamnei Achim Daniela; 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 5109/24.04.2020 la proiectul de 

hotărâre, 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 5111/24.04.2020 cu privire la 

desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local Sântandrei în Comisia de Evaluare și Asigurare 

a Calității a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sântandrei, începând cu anul şcolar 2019 – 2020; 

- avizul consultativ al Comisiei de învățământ; 

Ţinând cont de prevederile: 

- art. 11 alin (1) şi (4) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 129 alin. (2) lit. d) și ale art. alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 12 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din 

totalul de 12 consilieri locali prezenți la ședință, 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

       



 

Art.1. Se aprobă desemnarea doamnei consilier local MIHALCA GEORGETA, noul 

reprezentant al Consiliului Local Sântandrei pentru a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a 

Calității a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sântandrei, începând cu anul şcolar 2019 – 2020. 

 Art.2. Prezenta se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 

- Primarul Comunei Sântandrei 

- Reprezentantul menţionat la art. 1 

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Sântandrei 

 - Dosar special de şedinţă. 
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