
  
 

 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E  
Nr. 36/28.10. 2021  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind  

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției 
de director  al Şcolii Gimnaziale Bozioru, judeţul Buzău 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
             a) art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, republicată 
              b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
              c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr 

287/2009, republicat 
               d)  art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, 

art.61 , art.62 și art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare   

              e) art.5 (II), lit.c), punctul 2),lit.b) din Metodologia  privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin  Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4598/2021  
      Respectand  prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind 

Codul administrativ nr. 57/2019. 
Văzând adresa nr . 15008   din  27 octombrie 2021  emisa de 

Inspectoratul  Școlar Județean Buzău,  prin care solicită desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare 
a probei de interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcției de director  al Şcolii Gimnaziale Bozioru. 

Luând act de: 
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mailto:primariabozioru@yahoo.com


a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomârla , în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 3.037 din  28.10.2021   

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Pomârla ,  înregistrat sub nr. 3.038 din 
28.10.2021;   

c)    avizele cu caracter consultativ al comisiilor: 
- pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism; 

    - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    publice, 
drepturile cetăţenilor; 

   -  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență privind 
Codul administrativ nr. 57/2019 

 
P R O P UN: 

Art. 1. - Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al comunei 

Bozioru   în Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director  al Şcolii 
Gimnaziale Bozioru , după cum urmează : ___________   
          Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Bozioru  şi Prefectului judeţului Buzău persoanei nominalizate la art.1, 
Şcolii Gimnaziale Bozioru şi se aduce la cunoştinţă publică . 

    
 

  INITIATOR  ,                                     VIZEAZĂ PT.LEGALITATE  , 
  Primarul comunei,                              Secretarul general al comunei 
 

          …………………………….………………                                                         …………………………….……………… 

                   Valentin  GRIGORE                                     Mirela OPREA  
 
 

 

 



 

 

 

Nr.3.037 din 28.10. 2021  
 

 

REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de 
interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcției de director  al Şcolii Gimnaziale Bozioru 
 

 
 

           Ținând seama de  prevederile art.5 (II), lit.c), punctul 2),lit.b) din 
Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, aprobată prin  Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4598/2021  și de  
adresa nr . 15008  din  27 octombrie 2021  emisa de Inspectoratul  Școlar Județean 
Buzău ,prin care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii Gimnaziale 
Bozioru, am initiat un proiect de  hotărâre  pe care  îl supun atenţiei dumneavoastră, 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 
 

 
  PRIMAR , 

GRIGORE Valentin 
 
 ………………… 
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Nr.3.038 din  28.10.2021  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de 
interviu privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției de director  al Şcolii Gimnaziale Bozioru 
 

 

Văzând   referatul de aprobare  a primarului  comunei Bozioru,              
Studiind proiectul de hotărâre , inițiat de către  primarul comunei Bozioru 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bozioru în 
Comisia de evaluare a probei de interviu privind  organizarea și desfășurarea 
concursului pentru ocuparea funcției de director al Şcolii Gimnaziale Bozioru.  

       Constat că prevederile acestuia sunt în confomitate cu 
prevederile:  

              a) art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 
României, republicată 
              b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
                 c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 
nr 287/2009, republicat 

               d)  art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, 
art.61 , art.62 și art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare   
              e) art.5 (II), lit.c), punctul 2),lit.b) din Metodologia  privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, aprobată prin  Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4598/2021  
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       Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobarea Consiliului 
Local Pomârla proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Bozioru în Comisia de evaluare a probei de interviu 
privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de 
director al Şcolii Gimnaziale Bozioru. 

  
 

Secretar General Comună, 
OPREA Mirela 

 
 
 ……………………. 


