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HOTĂRÂRE 

 Nr.93 din 02.11.2021 

privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisia de evaluare a probei 

de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director 

adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tămășeni 

 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂMĂȘENI,JUDEȚUL NEAMȚ       

        Având în vedere: 

       - adresa ISJ Neamț nr.13096/28.10.2021  prin care solicita desemnarea unui reprezentant 

al consiliului local al com.Tămășeni,pentru fiecare unitate de învățământ,care să facă parte din 

comisia de evaluare a probei interviu  din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director/director adjunct 

       - Metodologia din 6 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat aprobata cu OME nr. 4597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  

        - OME nr. 5195/03.09.2021, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat 

        - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136, art. 137 alin. (1), 

art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4). art. 198 alin. (1), alin. (2), art. 243 alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

        Luând act de: 

-referatul de aprobare nr.9708/29.10.2021 a primarului comunei Tămășeni 

-raportul de specialitate nr.9710/29.10.2021 a secretarului general al comunei Tămășeni 

-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

 

         În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

 

  Art.1. Se desemnează ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 

Concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct din cadrul Scolii 

Gimnaziale,com.Tămășeni, care se va desfasura in anul 2021, domnul Dancă Ștefan, consilier 

local al Consiliului Local al comunei Tămășeni 

 

  Art.2. Se desemnează ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 

Concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct din cadrul Școlii 

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


Profesionale Adjudeni, care se va desfasura in anul 2021, doamna Busuioc Maria, consilier 

local al Consiliului Local al comunei Tămășeni 

 

 Art.3.Consilierii locali desemnați la art.1 și art.2  vor completa o declarație pe proprie 

răspundere-anexa nr.11 la Metodologie ,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către consilierii locali 

desemnați la art. 1 și art.2. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Neamț, primarului 

comunei Tămășeni, Inspectoratului Scolar al judetului Neamț, consilierilor locali desemnați și 

se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general al comunei Tămășeni, pe site-ul 

www.comunatamaseni.ro 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIA BUSUIOC                                            Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 
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