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HOTĂRÂRE nr. 34 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Braniștea  

pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcției de Director al Școlii Gimnaziale Braniștea, județul Mehedinți 

 
Consiliul Local al Comunei Braniştea, județul Mehedinți 
Având în vedere:  

- adresa nr. 11058/21.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți prin care se solicită 
desemnarea unui reprezentant al consiliului local pentru a face parte din Comisia de evaluare a 
probei interviu, în calitate de membru, pentru  Școala Gimnazială Braniștea ; 

- referatul de aprobare nr. 4955/02.11.2021 al Primarului Comunei Braniștea ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4956/02.11.2021 ; 
- prevederile art. 5, II, lit. c, alin. 2, b din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4597/2021 

privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat ; 

- avizul comisiilor de specialitate ; 
- prevederile articolului 129, alin. 7, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 Se desemnează domnul TOMA CONSTANTIN, consilier local al Comunei Braniștea, județul 

Mehedinți în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Braniștea, județul Mehedinți. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniştea, Instituției 
Prefectului, județul Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate, Inspectoratului Școlar 
Județean Mehedinți, Primarului Comunei Braniștea, va fi afișată în avizierul primăriei precum și pe site-ul 
www.branistea.ro . 
 

 Adoptată astăzi 3 noiembrie 2021 în ședință extraordinară a Consiliului Local Braniștea . 
 
 
                   Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 
                         Consilier local,                                                              Secretar General UAT Braniștea, 
                          Dobre Milica                                                                              Blăgniceanu Ionuț    
 
 


