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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  nnuummiirreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  îînn    

CCoonnssiilliiiillee  ddee  AAddmmiinniissttrraaţţiiee    şşii  îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  iinnssttiittuuţţiiiilloorr  
ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  pprreeuunniivveerrssiittaarr  ddiinn  sseeccttoorruull  11    

 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti, precum şi  Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audienţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învăţământului nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.87/2006;  

Ţinând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
nr.4925/2005, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind 
validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012; 

   În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin. (1) lit.b)  din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE:: 
 
 

Art.1. Se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile 
de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 



 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 
Unităților Sanitare Publice Sector 1,  persoanele nominalizate la art.1 şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 25.09.2014. 
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