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HOTÃRÂRE 
privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al 

Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în 

Comisie pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul 

Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul 

Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023 
 

 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 Octombrie 2022 

 
 
 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 2980/20.10.2022; 

 Raportul de specialitate al Secretarului General al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 2981/20.10.2022; 

 Adresa nr. 1729/18.10.2022 a Şcolii gimnaziale “Gheorghe Popovici” 
Lozna; 

 art. 11, alin. (4), lit. e) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), 
alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2), art. 199, 
alin. (1) şi alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare 
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hotărăşte: 

 

Art. 1  Se desemnează domnul consilier local BURLACU Valerică, 

ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității în cadrul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” 

Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023. 

Art. 2          Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 
intermediul Secretarului General al Comunei: 

   Instituţie Prefectului – judeţul Botoşani; 
  Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna; 

  Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna; 

  Domnului consilier local BURLACU Vlarică. 
 

 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 

Consilier local, Secretar General Comună, 
GULEAC Liviu - George MURĂREANU Ştefan - Ciprian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lozna                                                                       

Nr. 33 din 28 Octombrie 2022         
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