
              ROMÂNIA 
     JUDE軍UL IALOMI 軍A 
CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea a doi reprezentan郡i ai Consiliului Local Dridu, care vor face parte din 

Consiliul de Administra郡ie al 訓colii Gimnaziale Dridu 群i a unui reprezentant al Consiliului Local  
Dridu, care va face parte din Comisia pentru Evaluarea 群i Asigurarea Calită郡ii din 訓coala 

Gimnazială Dridu 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU,  JUDEȚUL IALOMIȚA 
Având în vedere:  
      -    Proiectul de hotărâre nr. 49/19.11.2020; 

- Referatul de aprobare, înregistrat cu  nr. 5157/19.11.2020; 
- Raportul secretarului general al comunei, înregistrat cu nr.5158/19.11.2020; 
- Adresa nr. 1460/05.10.2020 a 訓coalii Gimnaziale Dridu; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dridu, nr. 5363/27.11.2020 şi nr. 

5364/27.11.2020; 
În conformitate cu: 

- Ordinul nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

- prevederile art. 11, alin. (4), lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației 
aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările 群i completările; 
      -     prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) 群i d), alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1) 群i art. 196, alin. (l), lit.a)  
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările 群i completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1.  (1) Se aprobă desemnarea a doi reprezentan郡i ai Consiliului Local Dridu, care vor face parte din 
Consiliul de Administra郡ie al 訓colii Gimnaziale Dridu, după cum urmează: 
 - doamna consilier Vişan Valentina-Florentina; 
 - domnul consilier Vasile Florin. 
(2) Se aprobă desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Dridu  care va face parte din Comisia 
pentru Evaluarea 群i Asigurarea Calită郡ii în 訓coala Gimnazială Dridu, după cum urmează: 
- domnul consilier Radu Vasile. 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica Institu郡iei Prefectului – Jude郡ul Ialomi郡a, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului comunei Dridu, 訓colii Gimnaziale Dridu 群i se aduce la cuno群tin郡a 
publică prin grija secretarului general al comunei. 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         
VIŞAN VALENTINA-FLORENTINA 

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                        DUMITRU NICOLETA 
Nr. 48 
Adoptată la Dridu, 
astăzi, 27.11.2020 


