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Hotărârea nr.11/28.01.2021 
 pentru modificarea HCL 65/26.11.2020 

privind desemnarea unui  reprezentant al  Consiliului Local Țicleni ca membru în Comisia 
pentru evaluarea și asigurarea calității în Școala Gimnazială nr.1 Țicleni 

 
 

Având în vedere temeiul juridic, respectiv prevederile: 
 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 1/ 2011, a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.11 , alin 4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 

         
 Luând act de: 
 

- Adresa nr. 3850/17.12.2020 înregistrată  de către Primăria Orașului  
Țicleni sub nr.16594/17.12.2020    a Școlii Gimnaziale nr.1 Țicleni;  

- Referatul de aprobare al Primarului Orasului Ticleni, în calitatea sa de  
inițiator; 
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de   specialitate al 
Primarului Orașului Țicleni; 
 -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni; 
 
                          În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 

Consiliul Local al orașului Țicleni  
 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 – Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local Țicleni în calitate de membru în 
Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în Școala Gimnazială nr. 1 Țicleni, domnul consilier local 
Băsășteanu Costel Robert. 

Art.2.– La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , orice prevederi contrare se 
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abrogă. 
Art. 3 – Cu ducere la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se insărcinează Primarul 

Orașului Țicleni prin aparatul său de specialitate. 
 

 Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Gorj, Primarului 
Orașului Țicleni, domnului consilier nominalizat la art. 1,Școlii Gimnaziale nr 1 Țicleni, se publică pe site 
si se afișează la avizierul instituției. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 28.01.2021, cu 11.voturi pentru, 1 .voturi 
împotrivă, 1 abțineri , prezenți fiind 13 din totalul de 13 consilieri locali in funcție. 
 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

Bădescu Grigore 
                   

                     Contrasemnează: 

 

 SECRETARUL ORAȘULUI ȚICLENI 

 
Tuță Adina Elena  


	tree%252375

