
 
 

PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA BECENI  

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Beceni în Consiliul de 

Administrație, în Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității în unitățile de 

învățământ preuniversitar  și în Grupul de acțiune antibullying ce se vor constitui la 
nivelul  Liceului Tehnologic Beceni   

 
Consiliul local  al comunei Beceni, judeţul  Buzau 

Avand in vedere: 

-  referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, raportul compartimentului de 

specialitate și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

- prevederile art. 96 alin. (2) lit.”c” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 
modificată;  

- solicitările Liceului Tehnologic privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

Beceni în Consiliul de Administrație, Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității 
și în grupul de acțiune antibullying ce se vor constitui la nivelul  Liceului Tehnologic 
Beceni;   

- prevederile art. 96 alin. (2) lit. „c” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.(1) lit. „c” din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul Ministerului Educației  nr. 5.154 din 30 august 2021; 

- art. 11 din OUG75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și 
completările ulterioare 

- prevederile art. 5(3) din  Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. 
(1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

privind violenţa psihologică - bullying  aprobate prin Ordinul M.E.C. nr. 4.343/2020  
În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE:  
Art. 1. Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului local Beceni  în Consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic Beceni următorii consilieri 

locali:.............................................................................................. 
Art. 2. Se desemnează dl/d-na...........pentru a face parte din Comisia pentru asigurarea 

și evaluarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar. 

Art. 3. Se desemnează dl/d-na...........pentru a face parte din  grupul de acțiune 
antibullyng ce se  va constitui la nivelul Liceului Tehnologic Beceni. 
Art. 4. Secretarul general al comunei  Beceni va comunica prezenta hotărâre persoanelor 

şi autorităţilor interesate. 
 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

  Primar,                                           Secretar general al comunei, 
Adrian Burlacu                                                          Elena CÂRCEI  
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