
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Proces-verbal 
incheiat astazi 15.11.2021 in §edinta extraordinard convocara de indata 

a Consiliului Local al ora§ului Comane§ti 

Convocarea consilierilor s-a facut prin Dispozitia nr. 728/15.11.2021, facandu-li-se cunoscutd 
ordinea de zi prin adresa ru-. 47971/15.11.2021. 

Se face prezenta. Sunt prezenti 19 consilieri. Domna consilier local, Bala § Monica, este prezenta 
prin intermediul online. DI Tomita Ardeleanu absenteaza. Fiind intrunita majoritatea, lucrarile §edintei 
pot incepe. 

Se da cuvantul dnei Pre§edinte de §edinta — Prisacariu Mihaela Elena - pentru a da citire ordinei de 

DI. Pre§edinte de §edinta, Prisacariu Mihaela Elena, dä citire ordinii de zi. 
1. Project de hotarare privind 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 invatarnant de pe raza ora§ului Comane§ti. 

Dna consilier local $i§ca Maria Laura: ca sä nu existe suspiciune de conflict de interese, am decis Ca la acest 

punct al ordinii de zi sã nu particip la vot. 
Dna Secretar general Daniela 	citire raportului de specialitate intocmit de biroul juridic cu privire la 
acest punct. 

- privind 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 invatarnant de pe raza orasului Comane§ti 

Avand in vedere : 
- Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Bacau cu nr. 22372 din 12.11.2021, inregistrata la UAT-

Ora§ul Comane§ti cu nr. 47937 din 12.11.2021, prin care ni se inainteaza sesizarea formulata de dl 
consilier local Tamba Viorel, cu rugamintea sã dispunem luarea masurilor legale ce se impun, cu 
informarea Institutiei Prefectului pand la data de 19.11.2021; 

- 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 Comane§ti; 

In ceea ce priveste motivele invocate, mentionam urmatoarele: 
In fapt, cu ocazia desfa§ufarii §edintei extraordinare din data de 08.11.2021, Consiliul local al 

ora§ului Comane§ti a adoptat 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 Comane§ti. Hotararea a fost 
adoptata prin vot deschis al consilierilor prezenti, in conformitate cu prevederile art. 139 aim. (5) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

Prin sesizarea inaintata Institutiei Prefectului, judetul Bacau de caire dl consilier local Tamba 
Viorel, textul de lege a fost criticat, in sensul cä aplicabile, in situatia de fata, sunt prevederile art. 139 
alin (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

1) In conformitate cu art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, respectiv adoptarea hotararilor Consiliului Local — alin . (6) Consiliul local 
poate stabili ca uncle hotarari sä fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la 
persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. 

Avand in vedere textele de lege criticate, nu apreciem ea prezenta cauza se afla intr-o situatie de 
exceptie care sä justifice aplicarea prevederilor art. 139 alin. (6), pentru urmatoarele considerente: 



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 nu poate fi calificata ca un act administrativ individual, 
intrucit nu indeplineste exigentele unui astfel de act, nu produce, prin el insusi, efecte juridice cu privire 
la persoanele participante la concursul pentni ocuparea functiei de director/ director adjunct si nu a creat 
In sarcina acestora obligatii. 

Hotararea nr. 148/08.11.2021 nu poate fi considerata o hotarare individuala, deoarece prin ea nu s-
a urmarit acordarea, modificarea, sau stingerea unor raporturi juridice administrative si nu s-au acordat 
functii sau alte drepturi legitime prevazute in sfera de competentd a Consiliului Local. Prin hotararea in 
cauza Consiliul local al Orasului Comanesti a desemnat doar reprezentanti in Comisia de evaluare a 
probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in 
unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti. 

Actele administrative normative contin reglementari cu caracter general, impersonale, care produc 
efecte erga omnes, in timp cc actele individuale produc efecte directe fata de o persoand nominalizata 
expres in continutul actului. Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, in cazul de fata, produce 
efecte fa ta de alte persoane, nu fata de cei desemnati, astfel neexistand caracterul individual al actului 
normativ. 

In concluzie, din punctul nostru de vedere, HCL nr. 148 din 08.11.2021 este un act prin care 
Consiliul Local ii desemneaza reprezentantii in cadrul unei comisii pentru evaluarea unor candid* la 
proba de interviu si, in mod evident, nu numesc pe functii persoanele candidate la concurs, astfel 
prevederile art. 139 aim. (6) nefiind aplicabile in situatia de fata, aplicabile find prevederile art. 139 
alin. (5) Si anume votul deschis. 

In ceea ce priveste desemnarea consilierilor locali 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 , avand in vedere posibilul conflict de interese la Scoala Liviu Rebreanu 
Comanesti, consilierul local Sisca Maria Laura, candidat la functia de director, exprimandu-si votul in 
vederea desemndrii reprezentantilor si la unitatea de invatamant unde candideaza, pentru evitarea unor 
posibile situatii care ar putea produce efecte juridice ulterioare desfasurarii concursului, propunem 
revocarea — HCL nr. 148 din 08.11.2021. 

In aceasta situatie Inspectoratul Scolar judetean Bacau are posibilitatea desfasurarii probei de 
interviu in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4597/2021 din 6 august 2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea i desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si 
director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

D1 consilier Tamba Viorel: Actul este administrativ individual, in acest sens am gasit i pe internet referate de 
aprobare in judetul Timis unde s-a facut vot secret, asta unul la mana. 
In al doilea la rand ati spus Ca Orasul Comanesti aproba revocarea,conform Legii 24/2000 privind normele 
tehnice legislative nu exista terrnenul de revocare ci de abrogare. 
DI Primar: Am inteles cä dvs au i facut sesizare la Prefectura ea nu s-a procedat corect la sedinta trecuta, este 
adevarat? 
DI consilier Tamba Viorel: Da 
DI primar: de cc nu ati sesizat acest aspect in timpul sedintei? 
DI consilier Tamba Viorel: Am sesizat ulterior, dupa cc am vazut filmarea! 
D1 primar: Sustineti cä trebuia sä fie vot secret? 
DI consilier Tamba Viorel: da! 
DI Primar: daca era vot secret si dintre colegii dumneavoastra se abtinea unul, doi, puteam sàstim ca cel aflat 
intr-o situatie de incompatibilitate, nu era acel vot care se abtinea? Daca era vot secret putea sã voteze toata 
lumea, poate chiar i unii dintre colegii de la PSD se abtineau! 
DI consilier Munteanu: trebuiau sä anunte la inceputul sedintei! 
DI consilier Tamba Viorel: Trebuia sä anunte Ca este candidat si nu are drept de vot. 
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D1 primar: Ati spus sus ca se voteaza politic, asa este? 
D1 consilier Tamba Viorel: da! 
DI primar: De asemenea, c. directori sunt pusi politic, este adevarat? 
D1 consilier Tamba Viorel: in general, in Romania se numesc politic! 
D1 primar: daca sustineti cä se numesc politic, dvs de ce v-ati autopropus din partea USR, daca erati votat dvs ca 
reprezentant, nu erati tot politic? V-ati autopropus sã participati, nu erati tot politic?Daca erati votat, nu erati in 
aceeasi situatie, sa fiti numiti politic? 
D1 consilier Tamba Viorel: Votul este politic. 
D1 Primar: Pai votul este politic, daca ieseati dvs era ok, nu? 
D1 consilier Tamba Viorel: Eu am facut sesizare de niste nereguli. 
D1 Primar: marea problema la dvs este cä se voteaza politic si cä directori sunt pusi politic. Acea comisie de 
evaluare in comisiile de concurs este facuta si din consilieri din consiliul local. Daca dvs nu participati la sedinta, 
aveati dreptul sä vorbiti. Dvs v-ati autopropus din partea USR sã participati in comisia de evaluare a directorilor. 
Dvs nu sunteti consilier independent. In aceasta sedinta, fiecare partid politic si-a propus reprezentanta 
DI consilier Tamba Viorel: D1 Primar, azi ne-ati chemat aici sä revocam HCL, asta inseama ca v-ati dat seama 
cä ati facut o greseala. 
DI primar: dvs ati facut sesizare cä s-a facut o greseala si ca sä numai existe suspiciuni de a fi incompatibilitate, 
revocam aceasta hotarare, o revocam, nu o abrogam. Dvs sä votati impotriva ca o revocam si nu o abrogam. 
D1 consilier Tamba Viorel: propun sä fie abrogata. 
D1 Primar: Päi supunem la vot cine este pentru revocare i cine este pentru abrogare. Dna secretar cum este 
termenul corect? 
Dna Secretar general Daniela Chirila: Din punct de vedere juridic, daca HCL ar fi produs efecte juridice, ceea ce 
nu s-a intamplat, cram intr-o alta situatie, in cazul nostru HCL nu a produs niciun efect juridic, jar noi, ca 
termen juridic, folosim notiunea de revocare. 
D1 primar: daca veneati cu intentii bunei, veneati in timpul sedintei i spuneati despre consilierul cutare ca nu ar 
trebui sä voteze. Va doriti sä puneti lumea pe drumuri. Ati trambitat situatia aceasta cu numirea consilierilor cu 
vreo saptamand inainte, dar noi aveam pregatite pentru ordinea de zi i alte proiecte -pe investitii. Nu putem sa 
initiem proiecte in fiecare zi. De exemplu , astazi avem 2 proiecte pe ordinea de zi. Mereu spuneti cä nu facem 
sedinta , vreau sä stiti ca mai sunt i alte probleme si nu le stiti dvs pe toate. 
D1 consilier local Tamba Viorel: De cc nu s-a sesizat nimeni atunci in timpul sedintei? 
D1 consilier local Tiboi Claudiu: Nu aveam de unde sä stim cine candideaza. 
Dna Secretar general Daniela Chirila: candidatii sunt afisati pe site-ul inspectoratului scolar la secret, sunt doar 
niste coduri precizate si nu apare numele candidatului. Nu stiu de unde ati stiut dumneavoastra ca dna 5i§ca 
candideaza. In ceea cc priveste conflictul de interese, daca intrebati 10 juristi, o sa primiti 10 pareri diferite, jar in 
speta de fata, conflictul de interese este doar la nivel de suspiciune. Daca am lua cu amanuntul teoria de drept , 
teoria de drept administrativ ,Codul Administrativ i legislatia privind conflictul de interese , noi tindem sä 
credem ca nu ar exista un conflict de interese, dar ca sa evitam aceasta suspiciune i sa nu ajungem in instanta de 
judecata i sä creem un posibil efect juridic nedorit celor care au participat la concurs, am considerat ca 
aceasta este solutia cea mai buna. 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreabä daca mai sunt discutii. Nu mai sunt 

discutii. Se supune la vot! 17 voturi — pentru !Se aproba in unanimitate. 
2. Project de hotarare privind aprobarea proiectului „ Echitate pentru sanatate, echitate pentru o viata mai 
bund". 

Materialele au fost la comisii. Dl. Presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii. Nu mai sunt discutii. 

Se supune la vot! Se aproba in unanimitate. 
Dl. Presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt alte probleme, declar inchise lucrarile sedintei de astazi. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta, 	 Secretar, 
Consilier local 
	

jurist Daniela Chirila 
Prisacariu Mihaela Elena 

intocmit, 
insp. Tiurtiuca Elena 


