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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 
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 _____________________________, 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. 

 

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 . 
 
 02.11.2021 
 
 
                                  Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 
                                   Primar,                                                                             Secretar, 
                                  I. Marin                                                                      Blăgniceanu Ionuț     
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REFERAT DE APROBARE 
La Proiectul de hotărâre nr. 33 

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 
 
 
 În vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii 
Gimnaziale Braniștea, prin adresa Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți nr. 11058/13/21.10.2021 s-
a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Braniștea pentru a face parte 
din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director 
al Școlii Gimnaziale Braniștea, județul Mehedinți. 
 
 Față de cele mai sus menționate, înaintăm proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local al Comunei Braniștea pentru a face parte din Comisia de evaluare a 
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale 
Braniștea, județul Mehedinți, pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în ședință de consiliu local . 
 
 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 33 

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 
 
 

Conform prevederilor art. 5, lit. c, alin. 2, lit. 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, 
consiliile locale pot desemna un reprezentant , prin hotărâre de consiliu local, care să facă parte din 
Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din unitatea administrativ teritorială . 

Astfel, prin adresa Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți nr. 11058/13/21.10.2021 s-a 
solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Braniștea pentru a face parte din 
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al 
Școlii Gimnaziale Braniștea, județul Mehedinți. 

Văzând calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și având în vedere inițiativa 
Primarului Comunei Braniștea, considerăm că proiectul de hotărâre 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 îndeplinește condițiile de legalitate și poate fi supus spre dezbatere și aprobare în 
ședință de consiliu local. 

 
 

Secretar General Comuna Braniștea 
Blăgniceanu Ionuț 

 


