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COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 81 
Din 23.09.2021 

 

Privind: reprezentanților Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați, în Comisiile pentru 
asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul instituțiilor de invățământ din comuna Iveşti, județul Galaţi 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6509/15.09.2021 

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa extraordinară din data de 

23.09.2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr.6509 din 15.09.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 6511 din 
15.09.2020; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit.„d”, alin.(7) lit„a” din O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere  prevederile art. 11 alin.(4) lit.”e” din Ordonanţa de Urgenţă nr.75/2005, 
privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.-  Se desemnează  doamna Mihalache Tanța, reprezentantul Consiliului local in 

Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul Școlii Profesionale „Hortensia Papadat 
Bengescu” Iveşti, judetul Galaţi. 

 
Art.2.- Se desemnează domnul Gruia Ion, consilier local, reprezentantul Consiliului local al 

comunei Iveşti, judetul Galaţi, in Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul Şcolii 
Gimnaziale „Victor Ion Popa” Iveşti, judetul Galaţi. 

 



Art.3.- Se desemnează domnul Ene Maricel, reprezentantul Consiliului local al comunei 
Iveşti, judetul Galaţi, in Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale 
„Negoiţă Dănăilă” Bucești, comuna Iveşti, judetul Galaţi. 

 
 Art.4.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 

 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Brăilescu Petru    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 6509 din 15.09.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ivești, 
județul Galați, în Comisiile pentru asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul instituțiilor de 
invățământ din comuna Iveşti, judetul Galaţi 

 
 La nivelul fiecărei instituții de învățământ din România se înfiinţează Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii, care are următoarele atribuții: 
  a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate 
de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie; 
    b) elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educaţiei în organizaţia 
respectiva; 
    c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care 
se formează încrederea beneficiarilor ca organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte 
standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a 
oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel promovată 
încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 
 

 Potrivit solicitarilor transmise de  unităţile de învăţământ din comuna Iveşti, judetul Galaţi, 
este necesară desemnarea reprezentanților Consiliului local in Comisiile pentru asigurarea şi 
evaluarea calităţii din cadrul acestor institutii, in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) lit.„e” din 
Ordonanta de Urgenta nr.75/2005, privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Propun desemnarea a câte unui reprezentant al  Consiliului local in Comisiile pentru 
asigurarea şi evaluarea calităţii de la  scolile: 
1. Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”  - d-na Mihalache Tanta 
2. Scoala Gimnaziala „V.I.Popa” – dl.Gruia Ion 
3. Scoala Gimnaziala „Negoita Danaila”dl. Ene Maricel. 
 Consiliul local are competenţa de a adopta proiectul de hotărâre prezentat in conformitate 
cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.„d”, alin.(7) lit„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel 



ROMANIA 
JUDETUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
ADMINISTRATOR PUBLIC 
Nr.6511 din 15.09.2021 
 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

La Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru 

asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul institutiilor de invățământ din comuna Iveşti, judetul Galaţi 

 

 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136  

alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere desemnarea reprezentantilor 

Consiliului local in Comisiile pentru asigurarea şi evaluarea calităţii din cadrul institutiilor de 

invatamant din comuna Iveşti, judetul Galaţi. 

Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ presupune activităţi şi tehnici cu 

caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnata pentru a verifica 

respectarea standardelor prestabilite. 

La nivelul fiecărei scoli se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

 In conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) lit.”e” din Ordonanța de Urgență nr.75/2005, 

privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, componența Comisiei 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile școlare cuprinde un reprezentant al consiliului 

local; 

 Consiliul local are competența adoptării hotărârii propuse, în conformitate cu prevederile art. 

129 alin.(2) lit.„d”, alin.(7) lit„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre 

prezentat de iniţiator pentru a fi dezbătut şi aprobat in sedinta extraordinară din 23.09.2021. 

 

    ADMINISTRATOR PUBLIC,     

               Cons.jr.Băraru Oana-Giorgiana 


