
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

                               H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Căzăneşti  

în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului 
 pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct  

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din județul Ialomița 
 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28 OCTOMBRIE 2021, 

     Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 6357 din 26.10.2021 al Primarului orașului Căzănești;  
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Ialomița nr. 17921 din 21.10.2021 înregistrată 

sub nr.6295/22.10.2021; 
 Examinând: 

- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 6364 din 26.10.2021; 
 -  avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, 
sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor nr. 19 din 
28.10.2021; 
 - procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor și de validare a rezultatului votului 
secret nr. 6414 din 28.10.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. II lit. c) din Metodologia privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 
4597/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 129 alin. (14) precum și ale art. 139 alin. (6) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se desemnează dl. STELIAN TRAIAN, primarul orașului Căzănești să reprezinte 
Consiliul Local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din județul Ialomița 
 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Ialomița la 
adresa de e-mail concurs_directori@isjialomita.ro şi persoanei desemnate potrivit art.1 din 
prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al localității. 

 
   PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                          Secretar General al UAT, 
     DIMA NICOLETA                                                OANCEA GEORGETA 
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