ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii (CEAC) din cadrul Şcolii Postlieeale "FEG Edueation ,,- Filiala
Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
analizând propunerile domnului Primar

BOTOŞANI,

Cătălin

Mugurel Flutur cu privire la desemnarea

reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea
(CEAC) din cadrul
văzând

Şcolii

Postliceale ..FEG Education,,- Filiala

şi

Asigurarea

Calităţii Educaţiei

Botoşani.

raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr. 2l628!20 17, precum

şi

raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,
În baza

dispoziţiilor art.

Il alin. 4) lit e) din OUG nr.75!2005 privind asigurarea

educaţiei, cu completări le şi modificările

ulterioare,

în temeiul art.45 alin.(2) din Legea
în Monitorul Oficial al României, Partea
completări le

calităţii

administraţiei

r,

publice locale nr.21 5!200 1, republicată

nr.123 din 20 februarie 2007, cu

modificările şi

ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I

Se

aprobă

(CEAC) din cadrul

numirea în Comisia pentru

Şcolii

Evaluarea

şi

Asigurarea

Postliceale "FEG Education ,,- Filiala

Consiliului Local al municipiului

Calităţii Educaţiei

Botoşani,

a reprezentatului

Botoşani,

Consilier
Art.2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier,

Botoşani,

Nr.

Călin

George Bosovici

noiembrie 2017

CONTRA SEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Primăria

Municipiului

Botoşani

Nr.21628 din 15 noiembrie 2017

Raport de specialitate

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţici . cu modificările şi completările ulterioare.
furnizoar e de

educaţie

din România se

Înfiinţează

Comisia pentru Evaluare

la nivelul fiecărei organizaţii
şi

Asigurare a

Calităţii.

Componenta Comisiei cuprinde:
al

1-3

reprezentanţi

alcşi

ai corpului profesoral.

prin vot secret de consiliul profesora!:

b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ. desemnat de acesta
c) un reprezentant al

părinţilor

invătărnântului preşcolar.

. In cazul

primar, gimnazial sau

liceal
d) un reprezentant al elevilor. În cazul
11)1 re~zentant

el

al

coordonează

conducerea
b)

elaborează

minorităţilor naţionale, după

comisiei pentru evaluarea

furnizoare de

cunoştinţă

c ) formulează propuneri de

va

comisia care

rugăm să

Îmbunătăţire

analizati

funcţionează

Administrator public
Adriana Z~ceru

t

În

postliccal

şi

caz, provenind din corpul profesoral.

asigurarea

calităţii sunt:

de evaluare

internă

privind calitatea

tuturor beneficiarilor prin
a

Având În vedere aceste prevederi legale
Botoşani,

şi

şi

asigurare a

calităţii.

aprobate de

educaţie.

anual un raport de evaluare

Raportul este adus la

şi

şi activităţilor

aplicarea procedurilor

organizaţiei

profesional. liceal

al Consiliului local

f) un reprezentant al
Atribuţiile

lnvăţământului

să

această

În

organizaţia respectivă.

sau publicare:

calităţii educaţiei.
şi

hotărâţi

unitate de

solicitarea Scolii Postlicealc "FlG Education" -- filiala
desemnarea lin reprezentant al Consiliului Local în
invăţărnânt

Dir~~~~~~,

Mir~la Ght~~Iă
<,

afişare

educaţiei

din municipiul

Botoşani.

lJr

Serviciu,
A~Dumitreseu

"fEG Educatian"

SCOALA
POSTLlCEALĂ  FILIALA Botosani
•
•
• Str. Aleea

Şcoala

Şcolii

Posti iceală JEG Education"-

nr.3 • Telefon/ Fax:0231 583739
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Către Primăria

municipiului

Botoşani,

În atenţia domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur

Având în vedere prevederile art. 94, alin 2) din Legea Educaţiei Naţionale nr 112011
şi OMEN Nr 4619/22-09-2014 privind Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preunivcrsitar. prin prezenta, vă solicităm
numirea unui reprezentant al Consiliului Local in Comisia pentru Asigurarea Calităţii Educaţiei
(CEAC) a Şcolii Postliceale "FEG Education" - Filiala Botoşani pentru anul şcolar 2017-2018.
Menţionăm că Şcoala Postliceală

"FEG Education" - Filiala Botoşni este unitate de
învăţământ particular autorizată prin OMEN ne 3619/19-06-2014 pentru specializările: Asistent
medical general ist, Asistent medical de farmacie şi Asistent medical balneofiziokinetoterapeut şi
de recuperare.
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