
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  PROIECT 
                               

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în 
unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate 

juridică din municipiul Craiova 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021;  

      Având în vedere referatul de aprobare nr.68936/2021, raportul nr.68938/2021 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.69042/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. nr.9/2021 
referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ 
preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr.87/2006;  

   În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.a, art.139 alin.3 lit.h, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, modificată și completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se desemnează dl.Voicinovschi Mădălin Romeo, ca reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea 
Calității din următoarele unităţi de învăţământ: 
a) Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova; 
b) Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, 
Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova şi dl.Voicinovschi Mădălin 
Romeo vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

  
                 INIŢIATOR, AVIZAT, 

                PRIMAR, 
      Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.68936/14.04.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021  
referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de 
stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova 
 

 

 Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2021 

s-a vacantat locul de consilier local, ca urmare a demisiei dlui.Sirop Flavius Adrian și că în 

conformitate cu prevederile art.122 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, modificată și completată, Judecătoria Craiova a validat mandatul 

supleantului Voicinovschi Mădălin Romeo, pentru funcționarea corespunzătoare a Consiliului 

Local al Municipiului Craiova se impune desemnarea în comisiile de specialitate a noului 

consilier local în locul dl. Sirop Flavius Adrian. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.124 și art.129 alin.14 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din 

municipiul Craiova. 

 

PRIMAR,                                       

                                 Lia-Olguța VASILESCU  

 

 

 

                                                                        Întocmit, 

 ŞEF SERVICIU, 

Camelia Nicoleta Florea 

 

 



 

   
 

 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.68936/14.04.2021 
 

 

 

 
RAPORT 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021 
referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în 

Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de 
stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

 
 

    Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021, dl. Sirop Flavius Adrian a 

fost desemnat membru Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de 

învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2021 s-a luat 

act de cererea de demisie din funcția de consilier local a dlui. Sirop Flavius Adrian,  iar prin 

încheierea nr.249/07.04.2021, pronunțată de Judecătoria Craiova s-a validat mandatul de 

consilier local al dlui. Voicinovschi Mădălin Romeo, următorul supleant pe lista de la alegerile 

locale a Partidului Național Liberal-Filiala Dolj, se impune desemnarea noului consilier local în 

comisiile de specialitate din care dl. Sirop Flavius Adrian a făcut parte. 

         Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.124 și art.129 alin.14 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și 

completată, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.9/2021, referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de 

stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova , după cum urmează: 

- se desemnează dl. Voicinovschi Mădălin Romeo, consilier local, în locul dlui. Sirop 

Flavius Adrian, ca membru la: 

- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”-Craiova 

- Scoala Gimnaziala ”LascarCatargiu”-Craiova 

 
Sef Serviciu, 

Camelia Nicoleta Florea 
 

 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 69042/ 14.04.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 68936/ 14.04.2021, 
 -Raportul nr. 68938/14.04.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de 
învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova, 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021, Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2021, încheierea nr.249/07.04.2021 pronunțată de Judecătoria Craiova, 
O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu completările si modificările ulterioare, 
         - În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. a,  art. 196 alin1 lit a din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.9/2021, referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de 
învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova, in 
sensul desemnarii dl. Voicinovschi Mădălin Romeo, consilier local, în locul dlui. Sirop Flavius 
Adrian, ca membru la: 

- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”- Craiova 
- Scoala Gimnaziala ”Lascar Catargiu” -Craiova 
 

 
 
            Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                             
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
 
 
 
  
 
 


	1proiect
	2REFERAT DE APROBARE
	3raport
	4raport avizare 

