
AO I L. smAu 
• UM LOCAL AL 0 	COMANEITI 

HOTA RE 
privind revocarea HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea 
reprezentantilor in Cotnisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pen tru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitafile 
de inveittimant de pe raza orasului Comiingti 

Consiliul Local at orasului Comanesti, judetul BacAu, intrunit in sedinta 
extraordinarA, convocata de indata in data de 15.11.2021; 

Aviind in vedere: 
- Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Bacau cu nr. 22372 din 12.11.2021, 

inregistrata la UAT- Orasul Comanesti Cu nr. 47937 din 12.11.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 47950 din 15.11.2021 al Biroului juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, prin care se propune 
revocarea HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor 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; 

- HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor 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; 

- Referatul de aprobare nr. 47951 din 15.11.2021 al Primarului orasului Comanesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

In conform hate cu: 
- art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 

completarile ulterioare, privind Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru 
alesii locali; 

- Ordinul nr. 4597/2021 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea i desrasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director 
adjunct din unitAtile de invatamant preuniversitar de stat. 

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit, a), art. 134 alin. (4) si al art. 196 
alin. (1) lit, a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

Art.1 Consiliul local al Orasului Comanesti aproba revocarea HCL nr. 148 din 
08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor 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. 



Art.2  Prezenta hotarare poate fi contestata in tertnen de 30 de zile de la data 
comunicarit la Tribunalul Bacan — Sectia Civild, de Contencios administrativ si Fiscal, in 
conditiile Legit nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.3 Prezenta hotArare se va comunica Institutiei Prefectului judemlui Bacau, 
Primarului Orasului Comanesti,Inspectoratului Scolar Judetean Back, precum i tuturor 
persoanelor interesate, Directiilor, Serviciilor i Compartimentelor pentru ducere la 
indeplinire. 

Presedinte de sedinta. 
Consilier local, 

Prisacariu Elena Mihaela 
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Contrasemneaza, 
Secretar general al orasului 

Jurist Daniela Chirila 

Nr.  / 9 
 Din 15.11.2021 


