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Now varlatat

privind desemnarea reprezentantilor in ('omisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct in unitii tile de inviltiimiint
de pe raza orasului Comiinesti.

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacãu, intrunit in
sedinta extraordinara convocata de indata din data de 17.02.2022;
Avlind in vedere:
- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr. 1038/2/10.02.2022,
inregistrata la UAT Ora § Comane§ti sub nr. 25761/15.02.2022, prin care solicita
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Comane§ti 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 orawlui Comane§ti;
- Referatul de aprobare nr. 26055 din 16.02.2022 al Primanilui ora§ului
Comane§ti,
- Raportul de specialitate nr. 26055 /b/ 16.02.2022 al Biroului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orawlui Comanqti privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Comanqti 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 orawlui Comane§ti;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.
In conformitate Cu:
- Art. 5 II lit c) din Metodologia privind organizarea si desrawrarea concursului
pentru ocuparea functiilor de director §i director adjunct din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4597/06.08.2021,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- Art 257 aim. 2 al Legii nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 129 aim. (7) lit, a), art 133, alin 2, art. 139 aim. (1), alin 6 ,al
art. 196 aim. (1) lit, a) si art 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, adopta urmatoarea

elearAithRe
Art.1 Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al ora§ului
Comane§ti in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru
ocuparea functiei de director/director adjunct, astfel:
-

Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Comanesti domnul/ doamna
consilier local

-

Colegiul tehnic „ Dimitrie Ghika" Comanesti domnul/ doamna consilier local

-

Scoala gimnaziala "Costachi S Ciocan " Comanesti doamnul/ doamna
consilier local

Art.2 Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Comanesti ca
membrii supleanti, in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
pentru ocuparea functiei de director/director adjunct, astfel:
-

Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Comfinesti domnul/ doamna
consilier local

-

Colegiul tehnic „ Dimitrie Ghika" Comanesti domnul/ doamna consilier local

-

Scoala Gimnaziala "Costachi S Ciocan " Comanesti doamnul/ doamna
consilier local

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Bacau, Primarului Orawlui Comane§ti, Inspectoratului Scolar Judetean Bacau
pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul Bacau.

Initiator,
Prima r,
ec. Viorel Miron

Avizat pentru legalitate,
Secretarul General al orasului,
jurist Daniela Chirilà

JUDETUL BACAU
°RAWL COMANESTI- UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA
Str.Ciobcinuy, nr.2, tel. 0234/374272, fax: 0234/374278

Nr. 26055/16.02.2022

Referat de aprobare
desemnarea unor reprezentanti din cadrul Consiliului Local Comanesti in comisiile de
evaluare a probelor de interviuri, precum i desemnarea membrilor supleanti in cadrul
concursurilor pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct in unitatile de
invatamant de pe raza orasului Comanesti
Avdnd in vedere:
- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr. 9796/2/01.11.2021,
inregistrata la UAT Ora s Comanesti sub nr. 47011/03.11.2021, prin care se solicita
desemnarea unor reprezentanti din cadrul Consiliului Local Comanesti in comisiile de
evaluare a probelor de interviuri, precum i desemnarea membrilor supleanti in
cadrul concursurilor pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct in unitatile
de invatamant de pe raza orasului Comanesti.
- Art. 5 II lit c) din Metodologia privind organizarea i desfasurarea concursului
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatimant
preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4597/06.08.2021,
cu modificarile i completdrile ulterioare;
- Art 257 aim. 2 al Legii nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile
completarile ulterioare;
Avand in vedere cele mentionate , propunem initierea unui proiect de hotarare
privind desemnarea unor reprezentanti din cadrul Consiliului Local Comanesti in
comisiile de evaluare a probelor de interviuri, precum i desemnarea membrilor
supleanti in cadrul concursurilor pentru ocuparea functiilor de director/director
adjunct in unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti.

PRIMAR,
ec Viorel Miron

JUDETUL BACAU
ORASUL COMANESTI- UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA
Str.Ciobanu,s, nr.2, tel.. 0234/374272, fax: 0234/374278

Nr. 26055/b/16.02.2022

Raport de specialitate
privind desemnarea unor reprezentanti din cadrul Consiliului Local Comanesti in
comisiile de evaluare a probelor de interviuri, precum i desemnarea membrilor
supleanti in cadrul concursurilor pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct
In unitatile de invatamant de pe raza orasului Comanesti
Aviind in vedere:
Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr. 1038/2/10.02.2022,
- Adresa
inregistrata la UAT Ora s Comanesti sub nr. 25761/15.02.2022, prin care solicita
desemnarea unor reprezentanti din cadrul Consiliului Local Comanesti in comisiile de
evaluare a probelor de interviuri, precum i desemnarea membrilor supleanti in cadrul
concursurilor pentru ocuparea fiinctiilor de director/director adjunct in unitatile de
invatamant de pe raza orasului Comanesti:
Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Comanesti;
Colegiul tehnic „ Dimitrie Ghika" Comanesti;
Scoala Gimnaziala "Costachi S Ciocan " Comanesti
- Referatul de aprobare nr. 26055/16.02.2022 al Primarului orasului Comanesti;
- Art. 5 II lit c) din Metodologia privind organizarea i desfa.surarea concursului
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatimant
preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4597/06.08.2021,
cu modificarile i completarile ulterioare;
- Art 257 aim. 2 al Legii nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile
completarile ulterioare;
Avand in vedere cele mentionate, propunem spre analiza desemnarea unor
reprezentanti din cadrul Consiliului Local Comanesti in comisiile de evaluare a probelor
de interviuri, precum i desemnarea membrilor supleanti in cadrul concursurilor pentru
ocuparea functiilor de director/director adjunct in unitatile de invatamant de pe raza
orasului Comanesti.

Birou Juridic,
Consilier juridic David Raluca

contact@primariacomanesti.ro
From:
Sent:
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Cc:
Subject:
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Camelia Elena Popa [popa.camelia@e-isjbacauso]
Friday, February 11, 2022 11:13 AM
contact@primariacomanestiso
Ida Vlad
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DATA
Ca urmare a prevederilor Art. 5 din Metodologia privind organizarea si
, rarea concursului
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
aprobatd prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4597/2021, cu modificarile i completarile ulterioare, va
rugam sa ne comunicati un reprezentant al Consiliului local si un membru supleant pentru fiecare
unitate de invatamant de pe raza Unitatii administrativ teritoriale, desemnati prin hotararea Consiliului
—
local, pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
functiei de director/director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.
Mai multe detalii se regasesc in adresa atasata.
Va rugam sa ne confirmati primirea acestui e-mail. Va multumim!
Toate cele bune!
insp. sc. prof. POPA CAMELIA-ELENA,
ISJ BACAU

0.- - --.-- I INSPECTORATUL
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I JUDETEAN
'BACA U
Nr. 1038/2/10.02.2022

-

' 'T.i . t':il ' MINISTERUL EDUCATIEI
-

Catre Unitatea administrativ teritoriala COMANESTI
In atentia doanmei/domnului Primar
Ca urmare a prevederilor Art. 5 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului
pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat,
aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4597/2021, cu modificarile i completarile ulterioare, va
rugam sä ne comunicati un reprezentant al Consiliului local si on membru supleant pentru fiecare

unitate de invatamant de pe raza Unitapi administrativ teritoriale, desemnati prin hotararea
Consiliului local, pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
pentru ocuparea functiei de director/director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.
Va rugam sa vä asigurati ca persoanele nominalizate nu au in randul candidatilor sot, sotie, rude
sau afini pand la gradul IV inclusiv, on relatii conflictuale cu vreun candidat. De asemenea, reprezentantul
Consiliului local nu poate fi cadru didactic in unitatea de invatarnant pentru care se desfasoara interviul
nici cadru didactic inscris la sesiunea curenta a concursului, sau cadru didactic care ocupa functia de
director/director adjunct.
Parra la 28.02.2022, vä rugain sä transmiteti la adresa de e-mail concursdirector12022@e-

isjbacau.ro , o adresa care sá contina numele si prenumele reprezentantilor desemnati, numarul de telefon
adresa de e-mail, impreuna Cu declaratiile pe propria raspundere ale acestora, conform modelului din
anexa nr. 11 la Metodologia mentionata.
Anexam prezentei lista unitatilor de invatamant de pe raza Unitatii administrativ teritoriale
Comanesti cu functii de director/director adjunct vacante si modelul de declaratie din Anexa 11 la
Metodologie.
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Membru cornisie judeteand,
Inspector scolar,
prof. Popa Camelia-Elena

Ste. Oituz, nr. 24, Bacau
600266, Bacau
Tel: +40 (0)754033700
Fax: +40(0)234 571038
office@e-isjbacau.ro
www.isiimiduau
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LisTA UNITATI DE INVATAMANT DE PE RAZA UNITATH ADM1NISTRATIV
TERITORIALE COMANESTI CU FUNCTII DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT
VACANTE

Nr.
crt.
1
2
3

Unitatea de invatarnant
,,
CENTRUL $COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.
2 COMANESTI
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA"
COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA ''COSTACHI S. CIOCAN"
COMANESTI

Functia
vacanta
director

Functia
vacanta
director
adjunct

1

1

1

2

1

Sir. Oituz, nr. 24, Bacau
600266, Bacau
Tel: +40 (0)754033700
Fax: +40 (0)234 571038
offiee@e-isjbacau.ro
www.isibacau.ro

