
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 92 
Din 09.11.2021 

 
Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în comisia de evaluare a probei interviu, 
la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială 
„Victor Ion Popa” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7885  din 08.11.2021 

 
            Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
09.11.2021; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 7885  din 08.11.2021  ; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr.  7887  din 
08.11.2021 ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere adresa nr. 13222/01.11.2021a Inspectoratului Școlar Județean Galați; 
Având în vedere prevederile art. 5, punctul II, lit. „c” din Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin. (1) și alin. (7), lit.”a” din O.UG. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.- Se desemnează domnul Gruia Ion, reprezentant al Consiliului local în comisia de 
evaluare a probei interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 
pentru Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- 
comuna Ivești. 
 

Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 

 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
  Deleanu Gabriel     Toma Zanfirica  
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  .... 
Număr voturi înregistrate: Pentru= ..... ;  Împotrivă =.......;  Abţineri =....... 



 

 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 7885 din 08.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local la Concursul 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor Ion 
Popa” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești 

 
Având în vedere adresa primita din partea Inspectoratului Școlar Județean Galați cu nr. 

13222/01.11.2021, înregistrată la Primăria comunei Ivești, județul Galați cu nr. 7671/02.11.2021, 
privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local la concursul pentru ocuparea funcțiilor de 
director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” și Școala Profesională 
„Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești. 

 
 Având în vedere prevederile art. 5, punctul II, lit. c) din Metodologia privind organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, 
modificată și completată prin Ordinul ministrului Educației nr. 5195/2021 privind modificarea și 
completarea anexei la Ordinul Ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit cărora Comisia de evaluare a 
probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, se constituie prin decizie a inspectorului 
școlar general, având în  componență reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a 
consiliului local, 
 Propun desemnarea unui reprezentant al consiliului local la Concursul pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” și Școala 
Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești 
 

Față de cele prezentate, propun Consiliului local analizarea proiectului de hotărâre 
prezentat,  în ședința extraordinară din 09.11.2021. 
 
 

P R I M A R , 
 

Gheoca Maricel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
 COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Compartimentul Administrator Public 
Compartimentul Buget Patrimoniu 
Nr.7887 din 08.11.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant consiliu local reprezentant al consiliului local la 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” 
și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1)  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, inițiatorul propune desemnarea unui reprezentant al consiliului 
local la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor 
Ion Popa” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești. 

Inspectoratul Școlar Județean Galați solicită desemnarea unui reprezentant al consiliului local la 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” 
și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești. 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este art. 5, punctul II, lit. c) din Metodologia privind organizarea 
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin 
Ordinul ministrului Educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului 
educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, după cum 
urmează: 

Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin decizie 
a inspectorului școlar general, având următoarea componență și un reprezentant al consiliului local, desemnat 
prin hotărâre a consiliului local,.  

Atribuțiile comisiei de evaluare a probei de interviu sunt: 

 stabilește planul de desfășurare a interviului;  

 evaluează candidații la proba de interviu și completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 2 la 
metodologie;  

 completează situațiile centralizatoare și toate documentele prevăzute în procedura de desfășurare a 
interviului;  

 transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afișării rezultatelor, validării 
și numirii candidaților declarați reușiți.  

 încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din organizarea și 
desfășurarea acesteia. 
 Față de cele de mai sus, apreciez necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre privind 
desemnarea unui reprezentant al consiliului local la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor Ion Popa” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- 
comuna Ivești 
 Prin prezentul raport propunem aprobarea de către Consiliul Local a unui reprezentant al al consiliului 
local la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala Gimnazială „Victor 
Ion Popa” și Școala Profesională „Hortensia Papadat Bengescu”- comuna Ivești, în conformitate cu Art. 5, II 
litera c) din Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/2021.. 
 
 

ADMINISTRATOR PUBLIC,    INSPECTOR, 
Băraru Oana Giorgiana     Stoica Mirela-Maricela 



 


