PROIECT DE HOTARARE
NR.52/22.10.2021
privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei
Movila Banului pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al
Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau
Consiliul Local al comunei Movila Banului, intrunit in sedinta
ordinara in data de
;
Avand in vedere:
-prevederile art.129 alin.(7) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-revederile art.5 lit.c, alin.2 lit.b: Comisia de evaliare a probei de interviu , din
Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea
functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, aprobata cu ordinul Ministrului Educatiei nr.4597/201,
cu modificarile si completarile ulterioare;
-calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, Sesiunea 2021,
anexa nr.8 la Metodologie.
-adresa Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului privind solicitarea
desemnarii unui reprezentant al consiliului local al comunei Movila Banului
pentru a face parte din Comisia de evaliare a probei interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea functiei de director inregistrata sub numarul
5394/22.10.2021
-referatul de aprobare al domnului primar al comunei Movila Banului inregistrat
sub numarul 5395/22.10.2021
-referatul de specialitate al domnului Done Catalin, administrator public al
comunei Movila Banului, inregistrat sub numarul 5491/22.10.2021
-avizul comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, activitati sportive
si de agrement inregistrat sub numarul 5492/22.10.2021
În temeiul art. 129, alin.(2) lit. a alin. (3) lit. c
art.196, alin.(1), lit. a din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art.1 Se desemneaza domnul __________________, consilier local al comunei
Movila Banului, judetul Buzau in vederea participarii in calitate de membru al
Comisiei de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea

functiei de director al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul
Buzau.
Art.2 Secretarul general al comunei va transmite prezenta catre Institutia
Prefectului
judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de legalitate si
tuturor persoanelor si institutiilor interesate.
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