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HOTAIRARE 
privind desemnarea reprezentamilor in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitii tile de inviitameint 

de pe raza orasului Comii nesti. 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Baca* intrunit in 
sedinta extraordinara din data de 08.11.2021; 

Avand in vedere: 
- Adresa 	Inspectoratului Scolar Judetean Baca' nr. 9796/2/01.11.2021, 

inregistrata la UAT Ora § Comanesti sub nr. 47011/03.11.2021, prin care solicita 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Comanesti in comisia de evaluare a 
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director 
adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti; 

- Raport de specialitate nr. 47126 din 04.11.2021 al Biroului juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comane§ti privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local Comanesti in comisia de evaluare a probei de interviu 
din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile 
de invatamant de pe raza orasului Comaneti; 

- Referat de specialitate nr. 47126/b din 04.11.2021 	al Primarului orasului 
Comane§ti; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 
In conformitate Cu: 

- Art. 5 II lit c) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului 
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4597/06.08.2021, 
cu modificarile i completarile ulterioare; 

- Art 257 aim. 2 al Legii nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 aim. (7) lit, a), art 133, alin 2, art. 139 aim. (1) ,a1 art. 
196 alin. (1) lit, a) si art 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu completarile si modificarile ulterioare, adopta urmatoarea 

ARA im  
Art.1  Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al ora§ului 

Comane§ti in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea functiei de director/director adjunct, astfel: 

- Colegiul tehnic „ Dimitrie Ghika" Comanesti domnul consilier local Lazar 
Costica. 

- Scoala gimnaziala "Ciprian Porumbescu" Comanesti domnul consilier 
local Herciu lustin. 



- Scoala gimnaziala "Liviu Rebreanu " Comanesti doamna consilier 
local Balas Monica. 

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului 
Bacau, Primarului Orasului Comanesti, Inspectoratului Scolar Judetean Bacau 
pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la 
comunicare la Tribunalul Bacau. 

Presedinte de sedinta 
Consilier local 

Prisacariu Mihaeletleliax 

Contrasemneaza, 
Secretarul General al orasului, 

jurist Daniela Chirilä 

Nr. 	 
Din 08.11.2021 

 


