
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local care să facă parte ca membru în 

Comisia de evaluare a probei de interviú din cadrul concursului  pentru ocuparea funcție de 

director la Școala Gimnazială Bălăceana  

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

   -adresa nr.11199/4/14.10.2021 emisă de Inspectoratul Județean Suceava, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 3715 din 18.10.2021; 

-referatul de aprobare întocmit de domnul Constantin-Octavian Cojocariu–primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.3738 din 18.10.2021; 

-raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

nr.3741 din 18.10.2021 

-raportul de avizare al Comisia pentru învățământ, sanatate si familie, munca si protecţie 

socială, activitaţi social-culturale, culte, protectie copii; 

-prevederile art.5 alin.II lit.c), alin.(2) lit. b) din ORDIN  Nr. 4597/2021 din 6 august 

2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

In temeiul art. 129 alin.(14),art.136 și ale art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

din 3 iulie 2019-Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1-Se desemnează doamna Busuioc Rodica – consilier local, ca reprezentant al 

Consiliul Local al comunei Bălăceana, să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, 

din cadrul concursului pentru  

funcția de director la Școala Gimnazială Bălăceana. 

Art.2- Primarul comunei și secretarul general al comunei vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnează, 

                  Dumitru Oscepiuc                                    Secretarul general comunei- Elena Beșa 

                                                                                                 

Bălăceana, 20 OCTOMBRIE 2021 

Nr.67           U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 


	H O T Ă R Ă Ş T E:

