ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
nr. 7039 din 03.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Balaciu în cadrul Comisiei
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director
al unităţii de învatamânt preuniversitar de stat, Scoala Gimnazială ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
extraordinară, astăzi 04.11.2021

Având în vedere :
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarâre, ce a fost înregistrat sub nr.7039
din 03.11.2021
- adresa I.S.J. Ialomiţa nr. 17929/21.10.2021 prin care solicită consiliului local desemnarea unui
reprezentant in comisia de evaluare a probei de interviu.

În conformitate cu :
- prevederile Ordinului Ministerului Educatiei nr. 4597/2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director şi
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările şi completările
ulterioare.

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr.3674 din 04.11.2021 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.3667 din 03.11.2021

În temeiul art.129 alin.(14) , a art.139 alin.(1) si alin.(6-10) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) şi
a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Se desemnează d-nul/d-na consilier local ______________________ , ca reprezentant
al Consiliului Local Balaciu în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
pentru ocuparea funcţiei de director al unităţii de învatamânt preuniversitar de stat Scoala Gimnazială
,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu.
Art.2 – Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se comunică în termenele
legale: primarului comunei,persoanei desemnate ,ISJ Ialomita, Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa în
vederea exercitării controlului de legalitate şi se va publica în Monitorul oficial local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, pentru întocmirea
raportului, până la data de 04.11.2021
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

