MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
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Completate Anexele în data de 19.11.2015

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat
şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
Avand în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul
de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi modificarea numărului de
membri ai consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din Sectorul 6 pentru anul scolar 2015-2016;
Ţinând cont de Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
Având în vedere art. 11 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 87/2006 pentru aporbarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legea
nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv adresa Şcolii Primare „Casa Montessori” nr. 31/14.09.2015, înregistrată
la Primăria Sectorului 6 cu nr. 37897/17.09.2015 şi la sediul Administraţiei
Şcolilor cu nr. 6785/17.09.2015;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în
comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din Sectorul 6, respectiv în unităţile particulare din Sectorul
6, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 ce vor constitui parte integrantă din
prezenta hotărâre de consiliu.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună
cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor legale.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon
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