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Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci 1n comisiile de
evaluare pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi/sau director adjunct
din unităţiqde invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci
Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municipiuluj Tecuci, judeţul Galaţi;
//, 2021;
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 6.9
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa
2021;
din data de
62<r:
Având în vedere:
referatul de aprobare a iniţiatorului, inregistrat sub nr. 57436/04.11.2021;
raportul de specialitate intocmit Serviciul Patrimoniu, Inregistrat sub nr._
57437/04.11.2021;
,..ţe
raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr.
prevederile art. 5,pct. II,lit.c din anexa Ordinului 4597/2021 a Ministerului Educatiei
in baza dispoziţiilor art. 129 alin 1, alin 2, lit. a, alin 7 pct. a, art.139 alin 1
şi art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
sa reprezinte Consiliului local al
Art.l. Se desemnează
Municipiului Tecuci în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor
pentru ocuparea funcţiilor de director şi/sau director adjunct din unităţile de invăţărnânt
prevazute in anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare.
Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului
municipiului Tecuci
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Lucian Grigore Costin

Avizat,
SECRETAR GENERAL
Jr. George Lucian Borşan
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REFERAT DE APROBARE
Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci in comisiile de

evaluare pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi/sau director adjunct
din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci

Unităţile de invăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse
de consiliile de administraţie, de directori i directori adjuncţi, după caz. in
exercitarea atribuţiilor ce le revin , consiliile de administraţie, directorii, consiliul
profesoral, comitetul de părinţi conlucrează cu autorităţile administraţiei publice
locale.
In cazul expirarii mandatelor ocuparea posturilor de director si director
adjunct se face conform metodologiei stabilite prin ordin al Ministerului Educatiei.
Prin adresa 56837/2021, Inspectoratul Scolar Judetean Galati a solicitat
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare a
probei de interviu pentru 10 unitati scolare din Municipiul Tecuci.
in cazul in care, in termen de 10 zile de la data solicitării, autorităţile locale
nu-şi desemnează reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a
interviului devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul
profesoral al unităţii de invăţământ.
Având isn vedere cele menţionate mai sus, propun adoptarea proiectului de
hotărăre in forma propusă.

Primar,
Lucian Grigore Costin
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RAPORT DE SPECIALITATE,
Privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în comisiile de

evaluare pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi/sau director adjunct
din unităţi de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci
In baza Ordinului 4597/2021 emis de Ministerul Educatiei a fost aprobata
metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de invăţărnânt preuniversitar de
stat
Potrivit art.5,pct.II,lit.c din anexa la ordinul susmentionat din comisia de
evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de invăţământ, constituită prin
decizie a inspectorului şcolar general face parte si un reprezentant al Consiliului local
desemnat prin hotararea acestui for decizional
in conformitate cu prevederile art. 129 alin 1, alin 2, lit. a, alin 7 pct. a, art.139
alin 1 şi art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, consider
ca proiectul de hotărâre indeplineşte condiţiile de legalitate.

Şef Serviciu Patrimoniu,
Ing. Lukian Gradea

Anexa Ia HCL r.ir

1. Colegiul National Spiru Haret Tecuci
2. Colegiul National Calistrat Hogas Tecuci
3. Colegiul National de Agricultura si Economie Tecuci
4. Liceul tehnologic Elena Caragiani Tecuci
5. Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci
6. Scoala Gimnaziala Elena Doamna Tecuci
7. Scoala Gimnaziala Stefan Octavian Iosif Tecuci
8. Scoala Gimnaziala Dimitrie Sturdza Tecuci
9. Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan Tecuci
10. Gradinita cu Program Prelungit nr.16 Tecuci
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