
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72
DIN 31.08.2021

Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea,
judeţul Brăila, în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calităţii în Învățământul 
Preuniversitar de Stat, în anul şcolar 2021-2022.   

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 31.08.2021
Având în vedere:
- adresa Școlii Gimnaziale Unirea nr. 2289/18.08.2021, înregistrată la Primăria 

comunei Unirea cu nr. 3713/18.08.2021;
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;
- O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si 

completările ulterioare, 
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (7)  lit. „a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei Unirea
nr. 3732/19.08.2021;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Unirea privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila,  
pentru a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii în Învățământul 
Preuniversitar de Stat, în anul şcolar 2021-2022. 

Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Unirea;

În temeiul  art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de 
Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se desemnează domnul MIRCIA IONEL, consilier local, ca

reprezentant al Consiliului Local al comunei Unirea, judeţul Brăila, pentru a face parte 
din Comisia de Evaluare și Asigurarea Calităţii în Învățământul Preuniversitar de Stat, 
în anul şcolar 2021-2022. 

Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Unirea. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Școlii Gimnaziale Unirea, judeţul 
Brăila, persoanei desemnate, consilierilor locali și se aduce la cunoştinţa publică prin 
grija secretarului general al comunei.

     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,              
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,
SOARE TUDOREL BADIU RODICA ALINA


