
- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 50/2021,pentru modifiearea si
eompletarea Legii educatiei nationale 112011.

Noile acte modificatoare:

-Legea 1I2011.,privind Legea Educatiei Nationale.modificata ~i completata
ulterior , si ale tuturor actelor normative, care reglernenteaza functionarea
invatamantului preuniversitar din Romania.

Comisia III.,'in aetivitatea sa tine cont de prevederile urmatoare:

Aceasta comisie functioneaza avand 'in vedere prevederile art. 136 alin.
(7) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, ell modificarile si
completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a si ale art. 89
alin. (1) ~i (2) din Regulamentul de organizare ~i function are a Consiliului Local
al Orasului Valea lui Mihai .aprobata prin HCL Nr.49 PH, din 17 deeembrie
2020.
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Precum si celelalte acte normative aflate in vigoare,care reglementeaza oricare
dintre domeniile de activitate al comisiei.

-Legea educatiei fizice si sportului Nr.69/2000,cu modificarile ~icompletarile
ulterioare

-Legea 350/2006,privind Legea Tinerilor,cu modificarile si completarile
ulterioare

-Legea Nr. 143 din 21 mai 2007,pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea
activitatii asezamintelor culturale

- Legea Nr.26/2008,privind protejarea patrimoniului cultural imateral .

- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 6/2021

-Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 8/2021 , pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 22/2021, privind modiicarea si
completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.75/2005 ,privind asigurarea calitatii educatiei

- Legea nr. 87/2021 ,pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
14112020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de
invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.
112011

-Legea nr. 93/2021 ,privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 112011.

- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 4112021 ,pentru modificarea ~i
completarea Legii educatiei nationale l/Zlll l ,
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Secretarul comisiei a indeplinit toate sarcinile prevazute de
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local ,la fel si
insarcinarile stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia.

secretarului general in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni
calendaristice, prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de
specialitate.
Presedintele comisiei a participat la sedintele consiliului de Administrasie la
Gradinita Aranykapu,la fel ~i la sedintele CEAC.LA Liceul Tehnologic Nr.1-
Valea lui Mihai.

Presedintele comisiei a asigurat reprezentarea comisiei in raporturile
acesteia cu consiliullocal,aparatul de specialitate al primarului, organismele
prestatoare de servicii pub lice locale si cu celelalte comisii.A convocat
sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare
si functionare a consiliului local si a informat secretarul general cu privire la
data si locul sedintei.A condus sedintele comisiei si a sustinut in sedintele
consiliului local avizele formulate de comisie.Presedintele comisiei a comunicat,

In cursul anului 2021 ,comisia noastra a. analizat proiectele de hotarari ale
consiliului local din domeniul de activitate al comisiei,am intocmit avize
asupra proiectelor de hotarari ~i asupra problemelor analizate, pe care le prezinta
consiliului local.Am indeplinit orice alte atributii stabilite prin regulamentul de
organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale
consiliului local, daca acestea au avut legatura cu activitatea noastra,

d-ul Baricz Ferencz

d-ul Varga Robert

d-na Zeffer Timea

d-ul Stegerean Alexandru

Membrii:

Secretar:

Presedinte: d-na Gabor Eva,

COMPONENTA COMISIEI:,
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Intocmit de presedintele comisiei,
consilier, Gabor Eva

~/
Data:
15.0l.2022.

- BeL nr.67/29.09.2021. privind desemnarea reprczentantilor Consiliului Local
al Orasului Valea lui Mihai In Consiliul de administratie al unitatilor de
invatamant preuniversitar din orasul Valea lui Mihai si In Comisia pentru
evaluarea si asigurarea calitatii educatiei In unitatile din invatamantul
preuniversitar din Orasul Valea lui Mihai, pentru anul de invatamant 2021-2022.

Mihai privind desemnarea reprezentantului Consiliului local in consiliul de
administratie al Gradinitei "Aranykapu" din orasul Valea lui Mihai, pentru anul
de invatamant 2020-2021

- BCL nr.4/P.B.l20 ianuarie 2021, initiat de Primarul Orasului Valea lui

Comisia s-a intrunit la sedinta In fiecare luna.sau ori de cate ori era nevoie .si la
sedinte extraordinare.activitatile fiind consemnate de secretarul comisiei In
procesele verbale si semnate de membrii si de presedintele comisiei.

in cursul anului 2021 au fost fost avizate de comisia noastra urmatoarele
proiecte de hotarari:
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