
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA FRUMOSU 

___________________________________________________________________________ 

 

HOTĂRÂRE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Frumosu în Comisia de 
evaluare și asigurare a calității(CEAC), pentru anul școlar 2022-2023 

 
 

Consiliul Local al comunei Frumosu ; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 8230/05.10.2022 al Primarului comunei Frumosu; 
- raportul compartimentului  de specialitate nr. 8231/05.10.2022; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 

Frumosu; 
- prevederile art. 11, alin. (4), lit. „e” din OUG nr. 75/12.07.2015 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României; 
- adresa Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu nr.1777 din 23.09.2022 prin care 

solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local Frumosu în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu, în anul școlar 2022-2023, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 96, alin. 2, lit. a din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 
- art.4, alin. 1, lit.a din anexa la OMEN nr.4619 din 22.09.2014 privind Metodologia 

cadru de organizare si functionare a Consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin. (7), lit. a, art.139, alin.(1), 
art.196, alin. (1), lit.a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

  Articol unic. Se desemnează d-na consilier local Solcan-Niga Elizabeta ca 
reprezentant al Consiliului Local Frumosu, în Comisia de evaluare și asigurare a 
calității(C.E.A.C.)  de la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane’’Frumosu, pentru anul 
școlar 2022-2023.                        

 

        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan-Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 30.10.2022 
Nr.105 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:-Pentru :10     -Împotriva : 0       -Abțineri : 1 


