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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.344 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Huşi 

în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie, înfiinţată la 

nivelul Școlii Postliceale Sanitare ”Mihai Ralea”din municipiul Huşi 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 Având în vedere:  

• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Huşi privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie, înfiinţată în unitatea de învăţământ 

particular din municipiul Huşi nr.28132 din 05.11.2021;  

          • Referatul Biroului Administraţie Publică Locală nr.28131 din 05.11.2021; 

▪ Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală 

nr.28133 din 05.11.2021, 

▪ Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.28134 din 

05.11.2021, 

▪ Avizul nr.259 din 23.11.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr.93 din 23.11.2021 al Comisiei pentru învăţământ, culte, cultura, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, 

familie; 

 În conformitate cu prevederile art.11 alin. (4) lit.e) din Ordonanța de 

Urgență nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea 

nr.87/2006,modificată și completată, art.129 alin (2) lit.d) coroborat cu art.129 

alin.(7) lit a) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(1) din OG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se desemnează doamna MATEI GABRIELA - reprezentantul 

Consiliului Local al municipiului Huşi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii în Educaţie, înfiinţată la nivelul  Școlii Postliceale Sanitare ”Mihai Ralea” 

din municipiul Huşi. 

            Art.2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, se abrogă. 

            Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi. 
 

 

                                                                                      HUŞI, 25 noiembrie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela Matei                                                           Secretar general,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


