
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind nominalizarea unui reprezentant al  Consiliului Local care să  facă parte

din comisia de evaluare la concursul pentru ocuparea funcției de director din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, proba de interviu, sesiunea 2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, județul Neamț;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

 - art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Analizând adresa  nr.  13.096  din  28.10.2021  transmisă  de  Inspectoratul  Școlar
Județean Neamț, cu privire la concursul  pentru ocuparea funcțiilor  de director și  director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, proba de interviu, sesiunea 2021;

Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul

comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 11.220 din 28.10.2021;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Răucești, înregistrat sub nr. 11.220 din 28.10.2021;
c) avizul  Comisiilor  de specialitate,  conform prevederilor  art.  136, alin.  (8)  lit.  c)  din

Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
 Având în vedere:
-  art.  5,  pct.  II,  lit.  c)  din  Ordinul  Ministerului  Educației  nr.  4.597 din  06.08.2021

pentru  aprobarea  Metodologiei  - privind  organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat; 

- art. 129 (1)  alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a)  din Ordonanță de Urgență nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1  .-   Se nominalizează domnul Ioniță Gheorghe, reprezentant al Consiliului  Local
Răucești, pentru a  face parte din comisia de evaluare la concursul pentru ocuparea funcției
de director din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, proba de interviu, sesiunea
2021.

Art.2.- Secretarul   general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotărâri
autorităților și persoanelor interesate.

                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         Contrasemnează:     
                                                          Vasile VOINA                            Secretarul general al UAT  
Nr. 62                                                                                                                Vasile VIERU
din 28.10.2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii  15.  




