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HOTĂRÂREA nr. 52 /2021
  privind desemnarea  unui consilier local care să facă parte în Comisia
de evaluare a probei de interviu pentru funcţia de director de la Şcoala

Gimnazială nr .1 Pădureni, judeţul Vaslui 

Având in vedere:
- referatul de aprobare nr. 5031 din 02.11.2021 a primarului comunei

Padureni  privind  desemnarea  reprezentantului  Consiliului  local
Padureni in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcţia de
director de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Pădureni , judeţul Vaslui; 

- adresa nr. 5084 /28.10.2021 a Inspectoratului Şcolar judeţean Vaslui
prin care solicită desemnarea unui consilier local care să facă parte din
Comisia de evaluare a probei de interviu pentru funcţia de director la
Scoala Gimnazială nr. 1 din comuna Pădureni; 

-  prevederile   Ordinului  Ministrului  Educaţiei  nr.  4.597  /2021
( Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea  funcţiilor  de  director  şi  director  adjunct  din  unităţile  de
învăţământ preuniversitar de stat) şi a Ordinului comun M.E. şi M.S. nr.
5.196/1  1.756/2021  pentru  aprobarea  măsurilor  de  organizare  a
activităţii în cadrul unităţilor instituţiilor de învăţământ  în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-
Cov-2; 

- In temeiul prevederilor  art.129, alin.2, lit. „d”, alin. 7, lit. „a” , art. 196 ,
alin.1, lit. „a” şi  art.197 , alin.1,  din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui

HOTĂRĂŞTE:



Art.1 Se desemnează reprezentantul Consiliului local Padureni în Comisia
de evaluare a probei de interviu pentru funcţia de director la Scoala Gimnazială
nr. 1 din comuna Pădureni , după cum urmează:

        - domnul consilier local – Buciumaş Silviu 
            
Art.2 De  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  insarcineaza

primarul comunei Padureni, judetul Vaslui.
Art.3 Prezenta hotarare va fi  comunicata Institutiei  Prefectului-judetul

Vaslui , Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui si primarului comunei Padureni,
judetul Vaslui, prin grija secretarului  general al comunei Padureni.

         Padureni,   5 noiembrie 2021
                       Presedinte de sedinta
             Consilier   local 
                         BUCIUMAŞ SILVIU 

Contrasemnează 
Secretar general UAT Pădureni

           Munteanu Mirela 



Adoptata astazi   5 noiembrie 2021 in sedinţă ordinară 
Cu un numar de   ...11....  voturi”pentru”, din  ....12...    consilieri prezenti la sedinta.


