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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.27/2021 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.68/2020 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Zăbala, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la 

nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala. 
 

Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 
mai 2021, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.3652/21.05.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar, 
Raportul de specialitate nr.3636/21.05.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.3732/27.05.2021;  
 În conformitate cu prevederile art.11 din  O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației.    
       Având în vedere solicitarea Școlii Gimnaziale nr.1 din Zăbala de desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local al comunei Zăbala, în Comisia de Evaluare și asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale 
nr.1 Zăbala. 
 În temeiul,  art.129 din CodulAdministrativ. 
          În temeiul,  art.196 din alin (1) lit. a din  CodulAdministrativ. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1.   Se modifică articolul 1. din  HCL nr.68/2020 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Zăbala, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la 
nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala, și va avea următorul cuprins:         
  “  Se desemnează domnul consilier local Pătrânjel Nicolae ca reprezentant al Consiliului local al 
comunei Zăbala, în Comisia de Evaluare și asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala. “ 
 Art.2 . Toate celelalte prevederi ale HCL nr.68/2020 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Zăbala, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la 
nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala, rămân valabile și neschimbate. 
 Art.3 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 
Zăbala . 
 
 

 
 Zăbala, la 27 mai 2021 
 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                BURNICHI GHEORGHE-FLORIN    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


