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HOTARAREA NR. 57
Din 9 decembrie 2020

ind numirea pentru anul scolar

Consiliul Local
din $coala Gi
Consiliul Local

2020-202r a unui membru din
I oraqului Ungheni pentru comisia de Evaluare si Asigurare a calita{ii
lI "Emil Drigan" Ungheni
Lgului Ungheni,

2020,

Vdz6nd Re
Raportul de speci
AvAnd in
Ungheni, inregist
aprobare nr.6247
Vazand proi
avizat favorabil
Fiind
decizionald in
JinAnd cont

-

intrunit in gedinla ordinara, din data de 9 decembrie

atul de aprobare nr.6247107.10.2020 al primarului oraqului Ungheni,
litate nr. 63 7 7 I I 3 . I 0 .2020 compartimentul PC, S SM-p SI,
adresa nr. 2649108.09.2020 a $colii Gimnaziale .. Emil Dr6gan.,
la Primdria oraqului ungheni sub nr.18824/08.09.2020, Referatul de
.10.2020.

de hotdrAre nr. 6248101.10.2020 iniliat de primarul oraqului Ungheni

;i

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
, prevederilor art. 7, alin.(l3) din Legea nr. 5212003 privind transparenla

inistra{ia public6,
prevederile :

Art.11, al .4, lit. ,,e" din Ordonan{a de urgen{d a Guvernului nr.7512005 privind
asigurarea
itAfli educatiei, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
- In temeiul revederilor art.129, alin.7,lit. ,,a" alin. 14 si al prevederilor art.l39ralin.l,
din OUG nr.57
l9 privind Codul Administrativ.

HorARAgrE:

Art.l Se apro
Local al oraqulu

desemnarea pentru anul scolar 2020-2021 a unui membru din Consiliul
Ungheni pentru constituirea Comisiei de Evaluare si Asigurare a CalitAlii

din cadrul gcoali Gimnaziale "Emil Dragan
Constantin

Art.2 Cu

"

Ungheni, in persoana dlui consilier Gulacsi

C,

data

Ungheni nr.3912
Art.3 Prezenta
Instituti
Primarul
$colii gi

Dlui

Se af,r

G

rii

hotdrArii iqi va inceta aplicabilitatea Hot[r6rea Consiliului Local

10.2019
tarare se comunica:

Prefectului j udetului Mures ;
i orasului Ungheni, judetului Mures
iale "Emil Drdgan" Ungheni
i Constantin Cornel.

Adoptata in Ungdeni

,la

datade 9 decem brie 2020
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