ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piaţa

Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031-8241 231 Fax: 031 -8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro
Web: www. rimariabuftea.ro

HOTĂRÂR E A NR. 112
Din 30 Septembrie 2013
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului
Buftea ca membrii ai Consiliil or de Administraţie şi ai Comisiilor pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din oraşul Buftea
Consiliul local al

oraşului

Buftea,

Având În vedere:
• Ad resa de la Clubul Sportiv Şco l ar Ilfov nr. 350/12.09.2013, înreg is trată la Primăria
o raşului Buftea cu nr. 12260/162.09.2013 ;
• Ad resa de la Liceul Tehnologic " Barbu A. Stirbey" Buftea nr. 1953/12.09.2013 ,
înreg i strată la Primă ria oraşu lui Buftea cu nr. 12264/13.09.2013;
• Ad resa de la Grăd iniţa " Căsuţa Copi lări e i " Buftea nr. 684/1 6.09. 201 3, înregistrntă la
P rim ă ri a oraşului Buftea cu nr. 124 18/17.09.20 13;
• Adresele de la Şcoa l a Gimnazi a l ă nr. 2 Buftea nr. 517/16.09.2013 şi nr.
518/16 .09.2013, înregistrate la Primăria o raşu lui Buftea cu nr. 12406/17.09.2013 şi nr.
12407/17.09 .2013 ;
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşu l ui Buftea;
• Rapo rtul de specialitate al Serviciu lui Juridic şi Autoritate Tute lară ;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ;
• Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie;
• În confo rmitate cu prevederile art. 96 din Legea nr.1 /2011 a educaţiei naţional e,
corobo rate cu prevederile art. 11 alin . (1) - (4) lit. e) din 0 .U.G. nr.75/2005 privind asigurarea
ca lităţ ii educaţie i , cu modificările ş i comp letări le ulterioare;
• Prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetări i nr. 527 1/2004 privind
aprobarea Regulamentu lui de organiza re şi funcţionare a consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ din judeţele - pilot nominalizate prin Hotă râ rea Guvernului nr.
1.942/2004;
În temeiul art. 36 alin . (1) şi alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a
adm ini straţ i e i publice locale, republ i cată.cu modificările ş i comple tările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al oraşulu i Buftea ca membrii ai
Consiliilor de Admi n istraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţi i în
educaţie, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din o raşul Buftea , conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
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Art.4. Cu data prezentei hotârâri
contrare.

îş i

în ce tează

prezentei

hotărâ ri

se

hotă râre.

aplicabilitatea orice alte

dispoziţ ii

Art.5. Secretaru l oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cu noştin ţă pub li că a
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia, primarului orasului Buftea , serviciilor
de specia litate, membrilor desemnati pentru ducerea la înde plinire, un ităţ il or de învăţământ
ş i I nstituţiei Prefectu lui jud eţului Ilfov.

Contrasemnează,

SEWAR,

EARAMAZU~ - ISABELA
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.:\n';::<a la Jl. C.L. nr.1 12130.09.2013

REPREZENTANT/I CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
ca membrii ai consiliiior de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii În educaţie, din unităţile de În văţământ preuniversitar
de stat din oraşul Buftea

Nr.
crt.

1.

Unitatea de

Adresa

învătământ

Şc oala Gimnazială

Şcoala Gimnazială

nr. 2 B uftea,

3.

Grădinita "Căsuta

'

Copilăriei"

4.

5.

6.

7.

'

Liceul Tehnologic
"Dumitru
Dumitrescu"
Liceul Tehnol ogic
"Barbu A. Stirbey",
Buftea,
Clubul Sportiv
Scolar Ilfov
Buftea
Palatul Copiilor
Elevilor Buftea

Membru în com isia
pentru evaluarea şi
asigurarea ca lităţii

Tapai Emilian
Cornelia
Stanciu Tănase

Gresoiu

Baca Maria Geovana
Gresoiu Nicuşor

Marin

Stanciu Tănase

Baca Maria Geovana

Romanescu Constantin
Gresoiu Nicuşor
Minea Sorin Dumitru

Tapai Emilian

'

'

nr.1 Buftea

2.

Membru în consiliul de
adm inistratie

şi

Aleea Scolii nr. 1,
oras Buftea, judeţul
Ilfov
Str. Stirbei Vodă nr.
22, Buftea, judeţul
Ilfov
Aleea Scolii nr. 4,
oraş Buftea, jud. Ilfov

Sos.

Bucureşti-

Târgovişte,
judeţul

Nicuşor

Năstase

nr. 135,

Ilfov

Doiniţa

Proţiuc

Str. Liceului nr. 5,
jud.Ilfov

Constantin

Marin Doiniţa
Baron Stela

Str. Agricultori,
nr. 108, oraş Buftea,
jud. Ilfov

Proţiuc

Str. Stirbey-Vodă,
nr. 18, jud. Ilfov

Năstase

Constantin

Cornelia

Gresoiu Nicuşor

Baron Stela

nează,

AR,
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