ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blejesti
în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea
functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale nr 1 Blejesti,
sesiunea ianuarie - aprilie 2022

Consiliul Local al Comunei Blejesti, judeţul Teleorman,avand in vedere :
- referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Blejesti ;
- avizele cu caracter consultativ ale celor 3 comisii de specialitate
-solicitarea nr. 1435/ 11.02.2022 a Inspectoratului Scolar Judetean
Teleorman , inregistrata la Primaria Blejesti sub nr. 1130 din 14 februarie
2022, cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
Comunei Blejesti în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale
nr 1 Blejesti , sesiunea ianuarie –aprilie 2022;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr
287/2009, republicat
- art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59,
art.61 , art.62 și art.70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
-art.5 (II), lit.c), punctul 2),lit.b) din Metodologia privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de

stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4597/2021, modificata si completata ulterior
- prevederile articolului 129 alin. (1) alin.(2) lit.d) , alin. (7) litera (a), din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificari si completari

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARESTE :
Art.1. Se desemneaza dl Burcea Gheorghe, din partea Consiliului Local
Blejesti , in Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale nr 1
Blejesti, sesiunea ianuarie – aprilie 2022.
Art.2. Secretarul general al comunei Blejesti, va comunica prezentul act
administrativ Instituitie Prefectului judet Teleorman , Serviciului pentru
verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ ,Primarului comunei
Blejesti si Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman si va fi facut public prin
afisare .

Președinte ședință,
Chirita Mihai

Contrasemnează,
Secretar general
Adriana Burcea

Blejesti
Nr.18 /24 .02.2022
Adoptata azi 24 .02.2022 cu un numar de 10 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA,3 ABTINERI din
totalul de 13 consilieri in functie , din care prezenti 13 .

