ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 69
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Seimeni pentru
a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Seimeni, județul
Constanța
Consiliul Local al comunei Seimeni, judetul Constanta, intrunit in sedinta
ordinara din data de ______.2021:
Având în vedere:
- adresa nr. 5641A/62/22.09.2021 înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța;
- referatul de aprobare nr. 5941/06.10.2021 a primarului comunei Seimeni, judeţul Constanţa, în
calitatea sa de iniţiator;
- raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Seimeni,
înregistrat sub nr. _____/_____________;
- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare prevederile:
prevederile art. 5 II, lit. c), din Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, conform Anexei 8 la Metodologie;
prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) coroborate cu alin. (7), lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Se desemnează d-nul /dna _________________, în calitate de reprezentant al
Consiliului Local al comunei Seimeni, pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1
Seimeni, județul Constanța.
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana desemnată
prin prezenta hotărâre.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, Primarului comunei
Seimeni, Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa şi persoanei nominalizate la art. 1.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

