
1 

 

                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai  

în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei  

al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai 

 

 

Consiliul Local al Oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai prin 

care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie 

al unităţilor şcolare şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei al 

unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai 
- prevederile art.96 alin. (2) lit. b din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.11 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.86/2006, 

În baza art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1, art.45 alin.2 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, modificată şi completată ulterior, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai în Consiliul de administraţie al unităţilor şcolare din oraşul Valea lui Mihai, pentru 

anul şcolar 2015-2016, astfel: 

I. în Consiliul de administraţie al Colegiului Agricol Nr.1  

- dl. Belan Istvan– consilier local, 

- dl. Krizsán Csaba-Géza  – consilier local, 

II. în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan”  

- dl. Chiş Gheorghe-Cristian – consilier local, 

- dl. Gazsi Ianos-Zsolt – consilier local, 
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Art.2: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor 

şcolare din oraşul Valea lui Mihai, pentru anul şcolar 2015-2016, astfel: 

I. în cadrul Colegiului Agricol nr.1 – Valea lui Mihai 

- dl. Boros Iosif – consilier local, 

II. în cadrul Şcolii Gimnaziale „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai  

- dl. Kovács Attila – consilier local, 

 

Art.3: Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai, 

 Colegiul Agricol Nr.1 – Valea lui Mihai,  

 Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan”- Valea lui Mihai,  

 se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro  

 la dosar. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ: 

               Marian Alexandru             SECRETAR,  

                                                                                   Todor Maria  

 

 

 

 

 

Nr.78 din 30 septembrie 2015   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 12  voturi PENTRU 

           -   4  ABŢINERI* 

 

 

* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului 

Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la voturile”CONTRA” 

 

http://www.valealuimihai.ro/

