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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 239 din 24 august 2018 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile 

pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din 

municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2018-2019.  

 
 

                    Asigurarea calitătii educatiei exprimă capacitatea unei organizatii furnizoare 

de a oferi programe de educatie în conformitate cu standardele anuntate şi este realizată 

printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitătii institutionale, de elaborare, 

planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea 

beneficiarilor că organizatia furnizoare de educatie îndeplineste standardele de calitate, 

conform Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale. 

 La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii cu urmatoarele atributii: coordonarea 

aplicarii procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de 

conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, elaborarea anuala a unui raport de 

evaluare interna privind calitatea educaţiei în organizaţia respectiva, formularea de 

propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

 Din componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de 

invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria face parte si un reprezentant al 

Consiliului local. 

 Prin HCL nr. 239/24.08.2018 in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii la 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 4 a fost desemnata ca reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria, Iancu Cristina.  

          Avand in vedere faptul ca incepand cu data 17.09.2018 doamnei Iancu Cristina i-a 

incetat raportul de serviciu cu Primaria Municipiului Alexandria, iar noul loc de munca 

este in alta localitate se impune modificarea punctului 1 din Anexa la HCL nr. 

239/24.08.2018, prin desemnarea domnului Badea Andrei ca reprezentant al Consiliului 

local in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii la Gradinita cu Program 

Prelungit nr. 4. 

            

 



 

           La art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare se prevede ca “Modificarea unui act normative constă în schimbarea expresă a 

textului unora sau mai multor articole ori alienate ale acestuia şi în redarea lor într-o 

nouă formulare”. 

  

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea unui proiect de 

hotărâre, de către Direcţia Economică, cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 239 

din 24 august 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile 

de invatamant preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, 

proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea 

şi aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor Drăguşin 


