
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Ă R E

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria în
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din 
municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 33748 din 23.12.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 33750 din 23.12.2021 al Direcţiei Economice şi 
Compartimentului Montorizare Unităţi de Învăţământ;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria;              

- adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PSD, înregistrată la Primăria municipiului 
Alexandria cu nr. 33737/23.12.2021

- adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PNL, înregistrată la Primăria municipiului 
Alexandria cu nr. 33684/22.12.2021

- decizia nr. 80 din 22 noiembrie 2021 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
- prevederile art. 11, alin. (4), lit. „e” din OUG nr. 75/12.07.2015 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 131 şi art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului  Alexandria în  
Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din 
municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2.- Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 226 din 29.09.2021.
Art.3.-Prin grija secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, unităţilor de învăţământ şi persoanelor nominalizate, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,    SECRETAR GENERAL,
Silvia Cobârlie Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 354 din 29.12.2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 33748/23.12.2021

REFERAT DE APROBARE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria 
în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

Asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi 
programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate şi 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 că 
organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate, conform Legii nr. 
1/2011 a Educaţiei Naţionale.

La nivelul fiecarei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţeaza Comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cu următoarele atribuţii: coordonarea aplicării
procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea 
organizaţiei furnizoare de educaţie, elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind 
calitatea educaţiei în organizaţia respectivă, formularea de propuneri de îmbunătăţire a calităţii 
educaţiei.

Din componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din municipiul  Alexandria face parte şi un reprezentant al 
Consiliului Local.

În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru 
anul şcolar 2021-2022.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României, propun elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul  
Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga 
documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

PRIMAR,

Victor Drăguşin



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENT MONITORIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Nr.33750 /23.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul  
Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

Prin referatul de aprobare nr. 33748/23.12.2021, primarul municipiului Alexandria propune întocmirea 
de către Direcţia Economică a unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
municipiului Alexandria în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022.

Necesitatea şi oportunitatea proiectului
Prin adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria se solicită desemnarea de 

către Consiliul Local al Municipiului Alexandria a reprezentantului său în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii pentru anul şcolar 2021-2022. 

Legalitatea proiectului
Propunerea s-a făcut în conformitate cu:

- prevederile, art. 11, alin. (4), lit. “e” din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare:

“ Art. 11
(1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii.
(2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare ale 

comisiei.
(2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator 

desemnat de acesta.
(3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate.
(4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar 

cuprinde:
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii 

părinţilor sau ai elevilor.”
- adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PSD, înregistrată la Primăria municipiului 

Alexandria cu nr. 33737/23.12.2021
- adresa cu propunerile grupului de consilieri locali ai PNL, înregistrată la Primăria municipiului 

Alexandria cu nr. 33684/22.12.2021
- decizia nr. 80 din 22 noiembrie 2021 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
- prevederile art. 131 si art. 129, alin. (2), lit. e şi alin (9), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României;
Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre cu privire 

la privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul 
şcolar 2021-2022 poate fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Local.

DIRECŢIA ECONOMICĂ Compartiment Monitorizare
DIRECTOR EXECUTIV, Unităţi de Învăţământ

Haritina GAFENCU Monica Dumitrescu



MUNICIPIUL   ALEXANDRIA Anexa
CONSILIUL LOCAL                                   la HCL nr. 354 din 29.12.2021

T A B E L   N O M I N A L
cu reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul  
Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

Nr. 
crt.

Unitatea de învăţământ Numele şi prenumele 
reprezentantului

1. Grădiniţa  cu program prelungit nr. 4 Marinescu Mihaela
2. Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Vintilă Mariana
3. Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 Bălan Cristina
4. Grădiniţa cu program prelungit “Ion  Creangă” Sinca Liliana 
5. Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Florea Laurenţiu 
6. Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” Modrigală Claudia
7. Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu” Pașa Valentina
8. Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Rotaru Adrian
9. Şcoala Gimnazială nr. 7 Krumes Verginia
10. Liceul Teoretic “Al. Ghica” Raboj Mona
11. Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” Sandu Andra
12. Liceul Teoretic “Constantin Noica” Mocanu Daniel
13. Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat” Milac Georgeta
14. Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Stanciu Violeta

15. Liceul Tehnologic nr. 1 Iotu Lucian
16. Şcoala Postliceală Sanitară Bobonete Cristina
17. Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davilla” Mocanu Madelona
18. Palatul Copiilor Dumitrescu Monica
19. Clubul Sportiv Şcolar Faluvegi Ianos 

20. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria Delcea Eugen

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,

SILVIA COBÂRLIE



Nr. 33737 din 23 decembrie 2021

Către,
Secretarul General al municipiului Alexandria

Subsemnatul Ioan Augustin în calitate de consilier local, în conformitate cu 
prevederile art.138 din Codul Administrativ vă transmitem propunerile grupului de 
consilieri locali ai PSD în Consiliul local Alexandria pentru a fi desemnați în 
comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul școlar 2021/2022.

Unitatea de învățământ Număr 
reprezentanți

Numele și 
prenumele 
reprezentanților

Telefon de 
contact

Scoala Gimnazială nr. 7 1 Krumes Verginia

Liceul Teoretic „Al Ghica” 1 Raboj Mona

Colegiul Național „Al. I. 
Cuza”

1 Sandu Andra

Colegiul Național „Mircea 
Scarlat”

1 Milac Georgeta

Liceul Teoretic 
„Constantin  Noica”

1 Mocanu Daniel

Liceul Tehnologic 
„Nicolae Balcescu”

1 Stanciu Violeta

Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria

1 Iotu Lucian

Club Sportiv Școlar 1 Faluvegi Ianos 

Școala Postliceală Sanitară 1 Bobonete Cristina

Școala Postliceală Sanitară
Carol Davila

1 Mocanu Madelona



Palatul Copiilor 1 Dumitrescu 
Monica

Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă

1 Delcea Eugen

CONSILIER LOCAL

AUGUSTIN IOAN


