
 

 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei BAHNA în Comisia 
pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Comuna 

BAHNA pentru anul școlar 2019 - 2020 
 
 
        Consiliul  Local al  comunei Bahna, judeţul  Neamţ, intrunit in sedinta ordinara din 26.09.2019 
        Având în vedere următoarele:  

- adresa nr.1425/05.09.2019 a Școlii Gimnaziale, Comuna Bahna înregistrată la Primăria 
Comunei Bahna sub nr.1953/05.09.2019;  

- prevederile art.96 alin.1-2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art.11 alin.1, art.11 alin.4 lit.e, art.11 alin.9 și art.12 din O.U.G. nr.75/2005 
privind asigurarea calității educației, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității 
educației; - prevederile art.79 alin.1 pct.1, art.79 alin.2 lit.b și art.163-166 din Anexa la 
Ordinul M.E.N. nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;  

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bahna; 
      În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) si a art.196  alin. (1),  lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ 

HOTARASTE : 
 

      Art.1. Se desemnează din partea Consiliului Local al Comunei Bahna, pentru a face parte din 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității care se va constitui la nivelul Școlii Gimnaziale 
Comuna Bahna, domnul consilier local – ANGHEL  IOAN.  
     Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2019-2020.  
     Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare.  
    Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa persoana prevăzută la art.1 
al prezentei hotărâri, precum și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Școlii 
Gimnaziale  Comuna Bahna.  
     Art. 5.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 MAZARE IOAN   
                                                L.S. 

           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr.75 din 26.09.2019 
 

 


