
  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                   
                                                             HOTĂRÂREA  nr.84 
                                                                    din  31.10.2019 

privind desemnarea din partea Consiliului Local al comunei Archiş a reprezentantantului în 
Consiliul de Administraţie şi  în Comisia pentru asigurarea calităţii în şcoală (CEAC) ale Şcolii 

Gimnaziale Groşeni 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 31.10.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu   ; 
      Prevederile art.1 , art.2, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.7 alin.(1) lit.b) din OMEN nr.4619/2014, Ordin 
pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar ; 
      Prevederile art.11 alin.(4) lit.e), din OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei , cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      Prevederile art. 96  alin. (2)  lit. a) din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale; 
      Prevederile art.129  alin.(2) lit.d) şi alin.(7) lit.a)   din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  
     Adresa nr.341/11.10.2019 a Şcolii Gimnaziale Groşeni de solicitare a desemnării reprezentantului   
Consiliului Local al comunei Archiş în Consiliul de Administraţie  în Comisia pentru asigurarea 
calităţii în şcoală (CEAC) a  Şcolii Gimnaziale Groşeni. 
       Votul ,, pentru ” a 8 consilieri  
 
         În temeiul art.139 alin.(1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

      Art.1. Se desemnează d-l Crîjmar Den - Cristian, cetățean român , cu domiciliul în localitatea 
Nermiş, nr.61, comuna Archiș, județul Arad, posesor al CI seria AR  nr. 896551, reprezentantul 
Consiliului Local al comunei Archiş , ca membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
Groşeni şi în Comisia pentru asigurarea calităţii în şcoală (CEAC) ale Şcolii Gimnaziale Groşeni 
pentru anul şcolar 2019-2020 .  
     Art.2.    Prezenta hotărâre se comunică:                                      

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş 
       - Şcolii Gimnaziale Groşeni. 
       - Persoanei nominalizate . 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                        
 
 
                                                                                      
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR 
       
                     DENUŢ ANDREI                                                    ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


