
                                                                                                                 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

H O T A R A R E 

privind desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu  a concursului pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct sesiunea 2021 

Consiliul local comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la 

nr.4104/25.10.2021 ; 

- referatul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr. 4105/25.10.2021; 

-prevederile art.5, pucntul II, lit.c din Ordinul nr.4597/2021  privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

- adresa Inspectoratului Scolar Judetean cu nr.14551/21.10.2021, inregistrata la UAT 

Pietroasele la nr.4097/25.10.2021; 

- adresa Inspectoratului Scolar Judetean cu nr.59/15008/27.10.2021, inregistrata la UAT 

Pietroasele la nr.4200/28.10.2021; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T A R A S T E : 
Art.1.Se desemneaza domnul Banica Ionel, consilier local, pentru a face parte din 

comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea functiilor de 

director si director adjunct sesiunea 2021. 

Art.2.Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

                                                               Presedinte de sedinta, 

Gheorghe Mioara 

       Contrasemneaza 

   Secretar general UAT,  

Matache Aurelia                                           
Nr.57 

Data:28.10.2021 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta 

ordinara din data de 28.10.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru, - abtineri si ____voturi 

impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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Nr.  4105/25.10.2021 

 

REFERAT 

 

Subsemnata Badea Adriana, avand in vedere adresa Inspectoratului Scolar 

Judetean cu nr.14551/21.10.2021, inregistrata la UAT Pietroasele la 

nr.4097/25.10.2021 cat si prevederile art.5, pucntul II, lit.c din Ordinul 

nr.4597/2021  privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat pentru comisia de evaluare a probei de interviu trebuie desemnat prin 

hotarare a consiliului local un reprezentant al consiliului local. 

Drept urmare propun initierea unui proiect de hotarare in acest sens. 

 

Compartiment juridic si resurse umane, 

 Badea Adriana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

        NR.4104/25.10.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant pentru a face parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu  concursului pentru ocuparea functiilor 

de director si director adjunct sesiunea 2021 

 

Avand in vedere: 

- adresa Inspectoratului Scolar Judetean cu nr.14551/21.10.2021, inregistrata 

la UAT Pietroasele la nr.4097/25.10.2021; 

- art.5, pucntul II, lit.c din Ordinul nr.4597/2021  privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

- propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind desemnarea 

domnului Banica Ionel pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu  concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct 

sesiunea 2021. 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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