
ROMÂNIA 
COMUNA PUCHENII MARI 
CONSILfUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari 
în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii C.E.A.C. 

din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-
2023 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Puchenii Mari, întrunit în 
şedinţă extraordinară, în data de 6 octombrie 2022; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr.9475/5.10.2022 iniţiat de dl.Constantin Negai, primarul Comunei 
Puchenii Mari, judeţul Prahova prin care propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii 
Mari, judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023; 
- Referatul de aprobare nr.94 77 /5.10.2022 privind desemnarea reprezentantilor 
Consiliului Local al comunei Pucheniii Mari in Consiliul de Administratie si in Comisia 
pentru evaluarea si asigurarea calitatii - C.E.A.C. din cadrul Scolii Gimnaziale Puchenii 
Mari, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023; 
- Raportul nr.9478/5.10.2022 întocmit de secretarul general al comunei Puchenii Mari, 
judeţul Prahova; 
-Adresa Şcolii Gimnaziale Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova nr. 
2064/01.09.2022 înregistrată la comuna Puchenii Mari sub nr. 8303/01.09.2022; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele Comisiilor de 
specialitatea ale Consililului Local Puchenii Mari; 

Respectand prevederile Ordinului M.E.C.S. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi ale art. 11 alin. (4), lit. e) din Legea nr. 87 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 








