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JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

CONSILIUL LOCAL POLOVRAGI

HOTARAREA Nr. 22 din 24.02.2022

privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local 5i a unui membru supleant in

comisia de interviu de la concursul pentru ocuparea funcliei de director pentru $coala

GimnazialS nr. l- Polovragi, judelul Gorj

Consiliul Local al comunei Polovragi, judelul Gorj,

Av6nd in vedere:

- Adresa lnspectoratuluiJudelean $colar Gorj nr. 346L/L0.02.2022, .
- Referatul de aprobare al primarului, ca instrument de prezentare gi motivare nr.

1655 din L5.O2.2022,

- Art. 129 alin. 2lit. d) 9i alin. 7 lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul

administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
- Art. 5 alin. (4), lit. c), 2 lit. (ii), alin. (5) ti alin. (8) din Metodologia privind

organizarea gi desfdgurarea concursului pentru o.rprr..'funcliilor de director gi

director adjunct din unititile de invitim6nt preuniversitar de stat aprobati prin

Ordinul Ministerului Educaliei nr. 4597 din 6 august 202L, cu modificdrile gi

completirile ulterioare,

- Art. 96 gi art. 257 alin. (2) din Legea nr. LI2OLL a educaliei nalionale, cu

modificirile gi completirile ulterioare; \
- Art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57l2}t9 privind Codul administrbtiv, cu modificirile

gi completlrile ulterioare,

- Raportul de specialitate nr. L656/L5.02.2022, 
:

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

in temeiul art. 139 alin. 1pi art. 196 alin. 1lit. a) din OUG nr.57/20L9 privind Codul

administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARASTE



Art.l.Se desemneazi domnul consilier DRAGANESCU PETRE ca reprezentant al

Consiliului Local al comunei Polovragiin comisia de interviu de la concursul pentru

ocuparea funcliei de director al $colii Gimnaziale nr. l- Polovragi, judelul Gorj, sesiunea

2022.
\ Art. 2. Se desemneazi domnul consilier POPESCU GHEORGHE membru supleant in

comisia de interviu de la concursul pentru ocuparea funcliei de director al $colii

Gimnaziale nr. 1 Polovragi, judelul Gorj, sesiunea 2022.

Art.3. Comisia de evaluare a probei de interviu va fi constituiti prin decizie a

inspectorului Scolar general.

Art.4. Prezenta hotirAre se comunicd lnstituliei PrefectuluiJudetul Gorj, Primarului

Comunei Polovragi, $colii Gimnaziale nr. 1 Polovragi, lnspectoratuluiJudelean $colar

Gorj gi se aduce la cunogtinti publici prin publicare in Monitorul Oficial Local.

Hotd16rea a fost adoptati in gedinfa ordinard a Consiliului Local Polovragi din data

de Z4februarie 2022 cuS voturi pentru, 0 voturiimpotrivi gi 1 ablinere din 1i consilieri

prezenli din 11 consilieriin funclie

PRE$EDTNTE DE gEDTNTA,

IORDACHE AURELIAN

Contrasemneazi, Secretar general comunS,
Bidila Liliana-Elena
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