
pentru modificarea pc
privind numirea repre

Consiliile de admin
calita{ii din unita{ile

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJULPRAHOVA C /
^ ' v

l

HOTARARE
. 11 din Anexa nr.l la H.C.L. nr.l55/26 noiembrie 2020

tentanfilor Consiliului local al Municipiului Campina in
stra{ie $i in Comisiile pentru evaluarea $i asigurarea
le invafamant preuniversitar din Municipiul Campina

pentru anul scolar 2020 - 2021

Avand in vedere
Moldoveanu Ioan Alin
modificarea pct.ll din
numirea reprezentanJilor
administra|ie si in Comi
inva^amant preuniversit;

Tinand seama de:
- raportul nr.29.5

cadrul Primariei Munici
- avizul comisiei

Campina, respectiv Corr
servicii si comert, muna

- avizul Secreta
nr.29.559/16 decembrie

.̂

In conformitate cu
- art.96, alin.(l)

modificata si completata
- art.4 si art.5

consiliului de administr;
Ordinul nr.4.619/2014
modificarile si completa

- art.ll, alin.(
nr.75/2005 privind asigu

- art.6, alin.(3),
de tehnica legislativa
completata;

- art.l29, alin.(2)
privind Codul administn

^,

In temeiul art.l96
nr.57/3 iulie 2019 priv
ulterioare,

art

Consiliul local a

Art.I. - Aproba
26 noiembrie 2020
Municipiului Campina

leferatul de aprobare nr.29.481/16 decembrie 2020 al d-lui
- Primarul Municipiului Campina, prin care propune

Anexa nr.l la H.C.L. nr.l55/26 noiembrie 2020 privind
Consiliului local al Municipiului Campina in Consiliile de
;iile pentru evaluarea si asigurarea calita|ii din unitaJile de

r din Municipiul Campina pentru anul scolar 2020 - 2021;

i8/16 decembrie 2020, promovat de Directia juridica din
iului Campina;
de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
isia administra|ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

ului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
Z020;
prevederile:
si alin.(2) din Legea nr.l/2011 a educatiei na^ionale,

din Metodologia - cadru de organizare si functionare a
tie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin
al Ministrului Educatiei Nationale pentru aprobarea, cu
ile ulterioare;
l, lit."e" din Ordonam:a de urgen{a a Guvernului
area calita^ii educa|iei, modificata si completata;

t.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si

lit."d" si alin.(7), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
tiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nd Codul administrativ, cu modificarile si completarile

Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

modificarea pct.ll din Anexa nr.l la H.C.L. nr.l55/
)rivind numirea reprezentam;ilor Consiliului local al
n Consiliile de administratie ale unita{ilor de inva^amant



preuniversitar din Municipiul Campina, pentru anul scolar 2020 - 2021, care va avea
urmatorul continut:

" 11. Gradintaa cu program prelungit $i program normal ,,Iulia Ha$deu",
Municipiul Campina

d-na Vane Yiorica."
Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:

- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Pnmarului Municipiului Campina;
- D:recJieieconomice;

D rectiei juridice;
Sqrviciului administrarea domeniului public $i privat;
G

Pre$edinte de
Consilier,

Cretu Valen Miliai

'adini{ei cu program prelungit $i program normal ,,Iulia
Hasdeu", Municipiul Campina.

Contrasemneaza,
Secretar General,

Moldoyeanu Elena

Campina, 23 decem^rie 2020
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