
JUNI% BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORANLUI co` MTN 

PROIECT DE HOT RE 
privind revocarea IJCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea 
reprezentantilor in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcliei de director/director adjunct in unitiitile 
de inwitiimant de pe raza orasului Comeinesti 

Consiliul Local al orwlui Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta 
extraordinara, convocata de indata in data de 15.11.2021; 

Avand in vedere: 
- Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Bacau cu nr. 22372 din 12.11.2021, 

inregistrata la UAT- Ora§ul Comane§ti cu nr. 47937 din 12.11.2021; 
- Raportul de specialitate nr. 47950 din 15.11.2021 al Biroului juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comane§ti, prin care se propune 
revocarea HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in Comisia 
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de 
director/director adjunct In unitatile de Invdtamant de pe raza orasului Comanesti; 

- HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadnil concursului pentru ocuparea functiei de 
director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanqti; 

- Referatul de aprobare nr. 47951 din 15.11.2021 al Primarului orasului Comanqti; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

In conform itate Cu: 
- art. 228 din OLJG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

complearile ulterioare, privind Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru 
ale§ii locali; 

- Ordinul nr. 4597/2021 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea §i desfa§urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director i director 
adjunct din unitatile de Invatamant preuniversitar de stat. 

in temeiul art. 129 alin. (1), aim. (7) lit, a), art. 134 aim. (4) §i al art. 196 
alin. (1) lit, a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile qi completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

Yr- OTA'a RE 
Art.! Consiliul local al Ora§ului Comane§ti aproba revocarea HCL nr. 148 din 

08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de evaluare a probei de 
interviu din cadnil concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in 
unitatile de invatamant de pe raza orasului Comane§ti. 



Art.2 Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data 
comunica'rii la Tribunalul Bacau Sectia Civild, de Contencios administrativ si Fiscal, in 
conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacdu, 
Primarului Orasului Comanesti,Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, precum si tuturor 
persoanelor interesate, Directiilor, Serviciilor i Compartimentelor pentru ducere la 
indeplinire. 

Initiator, 	 Avizat pentru legalitate, 
PRIMAR, 	 Secretar general al orwlui 

Ec. Viorel Miron 	 Jurist Daniela Chirilä 



JUDETUL BACAU 
ORAWL COMANESTI- UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA  

Str.Ciobilnu,s, nr.2, tel.. 0234/374272, fax: 0234/374278 

Nr. 47950/15.11.2021 

Raport de specialitate 

privind revocarea HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea 
reprezentantilor in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza 
orasului Comane§ti 

Avand in vedere : 
- Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Bacau cu nr. 22372 din 12.11.2021, 

inregistrata la UAT- Ora§ul Comane§ti cu nr. 47937 din 12.11.2021, prin care ni se 
inainteaza sesizarea formulata de dl consilier local Tamba Viorel, cu rugamintea sA 
dispunem luarea masurilor legale ce se impun, cu informarea Institutiei Prefectului pand 
la data de 19.11.2021; 

- HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor In Comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de 
director/director adjunct in unitatile de invdtamant de pe raza orasului Comanesti; 

In ceea cc priveste motivele invocate, mentionam urmatoarele: 
In fapt, cu ocazia desra§urarii §edintei extraordinare din data de 08.11.2021, 

Consiliul local al ora§ului Comane§ti a adoptat HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind 
desemnarea reprezentantilor in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile de 
invatamant de pe raza orasului Comane§ti. Hotararea a fost adoptata prin vot deschis al 
consilierilor prezenti, in conformitate cu prevederile art. 139 aim. (5) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile §i complearile ulterioare. 

Prin sesizarea inaintata Institutiei Prefectului, judetul Baca' de catre dl consilier 
local Tamba Viorel, textul de lege a fost criticat, in sensul Ca aplicabile, in situatia de 
fata, sunt prevederile art. 139 alin (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile §i completarile ulterioare. 

1) In conformitate cu art. 139 din QUO nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile i completarile ulterioare, respectiv adoptarea hotatirilor Consiliului 
Local — alin . (6) Consiliul local poate stabili ca unele hotgrari sä fie luate prin vot secret. 
Hot'ararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot 
secret, cu exceptiile prevazute de lege. 



Avand in vedere textele de lege criticate, nu apreciem cà prezenta cauza se afla 
intr-o situatie de exceptie care sa justifice aplicarea prevederilor art. 139 aim. (6), pentru 
urmatoarele considerente: 

HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de 
director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti nu 
poate fi calificata ca un act administrativ individual, intrucit nu indeplineste exigentele 
unui astfel de act, nu produce, prin el insusi, efecte juridice cu privire la persoanele 
participante la concursul pentru ocuparea functiei de director/ director adjunct si nu a 
creat in sarcina acestora obligatii. 

Hotararea nr. 148/08.11.2021 nu poate fi considerata o hotarare 
deoarece prin ea nu s-a urmarit acordarea, modificarea, sau stingerea unor raporturi 
juridice administrative si nu s-au acordat functii sau alte drepturi legitime prevazute in 
sfera de competenta a Consiliului Local. Prin hotararea in cauza Consiliul local al 
Orasului ComAnesti a desemnat doar reprezentanti in Comisia de evaluare a probei de 
interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in 
unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti. 

Actele administrative normative contin reglementari cu caracter general, 
impersonale, care produc efecte erga omnes, in timp cc actele individuale produc efecte 
directe fata de o persoand nominalizata expres in continutul actului. Desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local, in cazul de fata, produce efecte fata de alte persoane, 
nu fat a de cei desemnati, astfel neexistand caracterul individual al actului normativ. 

In concluzie, din punctul nostru de vedere, HCL nr. 148 din 08.11.2021 este un 
act prin care Consiliul Local îi desemneazd reprezentantii in cadrul unei comisii pentni 
evaluarea unor candidati la proba de interviu i, in mod evident, nu numesc pe functii 
persoanele candidate la concurs, astfel prevederile art. 139 aim. (6) nefiind aplicabile in 
situatia de fata, aplicabile find prevederile art. 139 aim. (5) i anume votul deschis. 

In ceea ce priveste desemnarea consilierilor locali in Comisia de evaluare a probei 
de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in 
unitatile de invalamant de pe raza orasului Comanesti , avand in vedere posibilul 
conflict de interese la Scoala Liviu Rebreanu Comanesti, consilierul local Sisca Maria 
Laura, candidat la functia de director, exprimandu-si votul in vederea desemnarii 
reprezentantilor si la unitatea de invatamant unde candideaza, pentru evitarea unor 
posibile situatii care ar putea produce efecte juridice ulterioare desra'surarii concursului, 
propunem revocarea — HCL fir. 148 din 08.11.2021. 

In aceasta situatie Inspectoratul Scolar judetean Bacau are posibilitatea 
desfa.surarii probei de interviu in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4597/2021 
din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de 
invatarnant preuniversitar de stat. 

Birou Juridic, 
Cons.jrd. Raluca David 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI- UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA  

Str.Ciobantq, nr.2, tel.' 0234/374272, fax: 0234/374278 

Nr. 47951 /15.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Avand in vedere : 

- Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Bacau cu nr. 22372 din 12.11.2021, 
inregistrata la UAT- Ora§ul Comane§ti cu nr. 47937 din 12.11. 2021; 

- Raportul de specialitate nr. 47950 din 15.11.2021 al Biroului Juridic privind 
revocarea HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in Comisia 
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de 
director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanqti 

- HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadnil concursului pentru ocuparea functiei de 
director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comaneti; 

Supunem atentiei Consiliului Local al Orawlui Comanesti Proiectul de hotarare 
privind revocarea HCL nr. 148 din 08.11.2021 - privind desemnarea reprezentantilor in 
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei 
de director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comaneti, 
In vederea analizarii §i emiterii unei hotarari in acest sens. 

PRIMAR, 
EC. Viorel Miron 



ROMANIA 

• 
+. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUTIA PREFECTULUI — JUDETUL BACAU 
Nr. 22372/12.11.2021 

_ 
hORA5UL COVANEVI 

JUDETUL BACAU 

N R. 

DATA 	  

Care, 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANE$TI 

Va transmitem sesizarea, formulata de domnul consilier local Tamba 
Morel, Inregistrata la Institutia Prefectului - judetul Bacau sub 
nr. 22372/10.11.2021, cu rugamintea sa dispuneti luarea masurilor legale ce se 
impun, cu informarea institutiei noastre, pana la data de 19.11.2021. 

Cu stima, 

PREFECT, 
Lungu Tudorita 

Serviciul Juridic 
Sef Serviciu, 
VOn Marinela Onita 

intocrrilt, VM/2ex. 



Subject: Petitie on-line: Incalcarea codului administrativ si conflict de interese in cadrul sedintei de Consiliul Local Comanesti 

de la: Tamba <no-reply@mai.gov.ro> 

Data: 11/10/2021, 2:45 PM 
Catre: relatiipublic@prefecturabacauso, comunicare@prrfecturabacauso, secretariat@prefecturabacauxo 

Expeditor: 
Nume: Tamba Prenume: Viorel 

Adresa de domiciliu/adresa de corespondenta: 
str. Carpati, nr. 9, ors. Comanesti, jud. Bacau 

Juder: Bacau 

E-mail: viorel.tamba@hotmail.com  

Telefon: 0744860981 

Subiect: lncalcarea codului administrativ si conflict de interese in cadrul sedintei de Consiliul Local Comanesti 

Mesaj: 
Catre: Doamna Prefect Tudorita Lungu Stimata doamna, Petitia mea are legatura cu un punct de pe ordinea de zi discutat in 

cadrul sedintei extraordinare de Consiliul Local al orasului Comanesti, sedinta organizata in data de 8 noiembrie 2021, ora 

14.00 in orasul Comanesti, Judetul Bacau, la \"Centrul 5\", Strada Tudor Vladimirescu, Coma'nesti 605200. La punctul 4 de pe 
ordinea de zi, respectiv: \\\"desemnarea reprezentantilor in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti.\\\", s-au 

supus la vot reprezentantii Consiliului Local in comisia de evaluare a probe' de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

functiei de director. S-a incalcat urmAtoarul articol din codul administrativ cat si un principiu de integritate: 1. Art. 139 din 

Codul Administrativ al Romaniei, respectiv VAdoptarea hotArarilor consiliului local\", lit. (6): \"Consiliul local poate stabil' ca 

unele hotarari s5 fie luate prin vot secret. HotSrarile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin 

vot secret, cu exceptiile prev5zute de lege\\\". In acest caz votul luat in Consiliul Local al Orasului Comanesti nu a fost secret. 

2. Consiliera locala PNL Sisca Laura Maria, ocupand functia de director la scoala \"Liviu Rebreanu\" ComAnesti, si-a exercitat 
votul in Consiliul Local Comanesti on-line, privind persoana desemnata de Consiliul Local sa o evalueze si care sa fac5 parte din 

comisie desi consiliera locala PNL Sisca Laura Maria nu avea acest drept aflandu-se in conflict de interese, fund persoana ce va 

urma a ft intervievata de consillerul desemnat. Dovada video din sedinta filmata, incepand cu minutul 04.00: 

https://www.facebook.com/acum.tv.kit/videos/360571965835168/  Va rog sa sesizati aceste aspecte catre UAT Comanesti, in 

vederea anularil HCL-ului cu propunerea organizarii in cel mai scurt timp unei alte sedinte extraordinare care sa respecte 

codul administrativ si sa-mi trimiteti o rezolutie scrisa privind rezolvarea prezentei sesizari pe adresa: 

viorel.tamba@hotmail.com . Va multumesc din suflet pentru colaborare. Cu deosebita consideratie, Vlore! Tamba Consilier 

Local Comanesti 

Mesajul a fost trimis in data de 10.11.2021, ora 14:45:04. Message ID: fe13130c680ddf3ca454d4b8796be6f3 

Prezentul mesaj este confidential si apartine Ministerului Afacerilor Interne. El se adreseaza numai persoanei mentionate ca 

destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-1 primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la 

cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si 

atrag raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul 

de fata, si sa-1 stergeti apoi din sistemul dumneavoastra. Apreciem si va multumim pentru cooperare! 

This message is confidential and it is property of the Romanian Ministry of Internal Affairs. It is exclusively destined to the 

person mentioned as addressee, as well as to any other person authorized to receive it. In case you are not the intended 

addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation of 

any action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received it by mistake please let us 

know by reply and then delete it from your system. We appreciate your cooperation. Thank you! 
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