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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      îînn    
CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraațțiiee  șșii  îînn  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  șșii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăățțiiii  llaa  

  GGrrăăddiinniițțaa  TTeeddddyybbaarr,,  ssiittuuaattăă  îînn  SSttrr..  ȘȘooiimmăărreeșșttiilloorr  nnrr..  2299,,    SSeeccttoorr  11,,  BBuuccuurreeșșttii  
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de 
specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 
Sanitare Publice Sector 1; 

Văzând Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 
învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.”e” din Legea nr.87/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei; 

Având  în vedere prevederile art.44, alin.(2), lit.”c” din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
şi Cercetării nr.4925/2005;  

Ţinând seama de adresele nr.18/17.10.2012 și  nr.19/17.10.2012 ale Grădiniței Teddybar, 
înregistrate la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.31 810/22.10.2012, respectiv 
31816/22.10.2012; 

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1.  Se numește doamna LAURA CRISTINA MARA reprezentant al Consiliului 

Local al Sectorului 1  în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea 
calității la Grădinița Teddybar, situată în Str. Șoimăreștilor nr. 29, Sector 1, București.  

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 
Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița Teddybar și 
Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                    Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 Nr.:     214 
 Data:  31.10.2012 


