
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOAL

PRorECTDEHorAnAnn
pentru revocarea HotirArii Consiliului Local nr. 17 din 28.02.2022 privind desemnarea

reprezentantului Consiliului Local al oraqului Clzineqti in comisia de evaluare a probei de

interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcfiei vacante de director al $colii
Profesionale C izlnegti, sesiunea ianuarie-a prilie 2022

Consiliul Local al oraqului C[zdneqti, judelul Ialomita, intrunit in Eedinla ordinar6 din data

de 3l MARTIE2022,
Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare

AL ORASULU\ CAZANESTT

TNTTTATOR,

PR!MAR

STELIAN TRAIAN

- adresa Instituliei Prefectului - judeful Ialomila nr. 3653 din 09.03.2022 inregistratdla

Primdria oragului CazdneEti sub w.2416 din14.03-2022;

Examinind: t
- raportul Compartimentului Juridic qi Resurse Umane *. lN 4din2L-=l-.-.2022;
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, disciplind,

minoritSli, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenli economici qi alte organizalii nr. din

2022;

in conformitate cu:

- prevederile art. 255 din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.5712019 privind Codul

Administrativ, cu modifi cdrite gi completlrile ulterioare;

- prevederilor art. 64 din Legeaw.24/2000 privind normele de tehnicd legislativl pentru

elaborarea actelor normativg republicat6;

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) din Ordonanla de urgen!6 a Guvemului

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Articol unic Se revoci Hotlrdrea Consiliului local nr. 17 din 28.02.2022 privind

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraqului C6z6neqti in comisia de evaluare a

probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcliei vacante de director al $colii
Pro fesional e Cizdne gti, sesiunea i anuarie- ap ri,lie 2022.

*. /dO/ din // 03 .2o22al Primarului oraqului cdzineqti;

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI CAZ,4.NE$TI

Nr. 1858 din17.03.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re pentru revocarea Hotirerii Consiliului Local nr. 17 din
28.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orapului

Cizineqti in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru
ocuparea func(iei vacante de director al $colii Profesionale CizineEti, sesiunea

ianuarie-aprilie 2022

Prin proiectul de hotdrire supus dezbaterii Consiliului Local al oraqului Cdzdne;ti se

propune revocarea Hotdrdrii Consiliului local nr. 17 din 28.02.2022 privrnd desemnarea

reprezentantului Consiliului Local al oraqului C6zdnegti in comisia de evaluare a probei de

interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcliei vacante de director al $colii
Profesionale Cdzdnegti, sesiunea ianluarie-aprtlie 2022.

Propunerea de revocare are loc rumare adresei Institutiei Prefectului nr. 3653 din
09.03.2022 deoarece s-a constatat cd HotdrArea Consiliului Local nr. 17 drn 28.02.2022 a

fost adoptati nerespectdndu-se prevederile art.228 alin. (1)-(3) din O.U.G. w. 5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, intrucAt doamna

consilier Dima Nicoleta nu a anuntat care este interesul personal pe care il are la adoptarea

hotirArii, respectiv in care din situaliile prevdzute la la art. 228 alin.( 1) din Codul

administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare, se afld, pentru a nu fi luatl in calcul
pentru cvorumul necesar adoptdrii hotirdrilor. Din acest motiv, avAnd in vedere prevederile

art. 139 alin.l 9i art. 5 lit. "ee" din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, cvorumul necesar adoptlrii hotdrdrii a fost
modificat, in mod eronat, de la 7, care este primul numdr natural mai mare decdt jumitate

din totalul membrilor prezenti la gedinld, respectiv din totalul de 12 consilieri locali
prezenfi, la 6, intrucdt doamna consilier Dima Nicoleta nu a fost luati in calcul la numdrul

total al consilierilor prezenli.

Av6nd in vedere cele sus-mentionate, consider cd proiectul de hotdrdre indeplineqte

condiliile de oportunitate qi propun adoptarea proiectului de hotdrdre in forma gi con{inutul

prezettate in proiect.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN
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CItre,

Consiliul local al oragului C5zEnegti

Secretarul oragului CEzdnesti a comunicat Institutiei Prefectului - Judetul
Ialomita, in vederea verificSrii legalit5tii, cu adresa nr. 2416 din data de 03.03.2022,
u rmStoarele acte administrative :

Dispozitia Pri ma rul ui nr.7 5 I 22.02.2022.
HotSr6rile Consiliului Local nr. t6-22 adoptate in sedinta ordinarb convocatd in

data de 28.02.2022.
Actele administrative au fost comunicate gi inregistrate la Institutia Prefectului

- Judetul lalomila sub nr. 3445 din data de 04.03.2022, fiind respectat termenul de
comunicare prev5zut la art. 197, alin. (1) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificSrile si completdrile ulterioare.

DupE verificarea conditiilor de form5, tehnicl legislativS, competent5 si
prevederi legale incidente, nu s-au constatat aspecte de inc5lcare a legislatiei specifice,
dispozilia nr. 75 gi hot6rdrile nr. 16, 19-22 fiind emisE/adoptate cu respectarea
prevederilor legale, motiv pentru care nu se impune promovarea unei actiuni in
contencios administrativ.

ln ceea ce privegte Hotlrirea nr. L7128,02,2022 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului local al oragului Ciz5negti in comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
funcliei vacante de director al gcolii Profesionale Cizinegti, sesiunea
ianuarie-aprilie 2022 si Hotirirea nr. L8128,02.2022 privind desemnarea
membrului supleant al reprezentantului Consiliului local al oragului
CdzSnegti in comisia de evaluare a probeide interuiu din cadrulconcursului
pentru ocuparea functieivacante de director al $colii Profesionale Cizinegti,
sesiunea ianuarie-aprilie 2022, avSnd in vedere:

- prevederile art. 228 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ, cu modificirile 9i completSrile ulterioare, potrivit cdrora fn exercitarea
funcfiei, consilierul local aflat in conflict de interese in conditiile prevdzute
de cartea I titlul IV din Legea nr. 167/2OO3 cu modificdrile gi completdrlle
ulterioare, are obligalia sd anunle la inceputu/ gedinsei consiliului local, iqterqsg.l
personal pe care fl are la adoptarea hotdrdrii respective. ulterior anunldrii
interesului personal, consilierul local nemaifiind luat in calcul pentru cvorumul necesar
adoptdrii hotdrdrii gi neavdnd drept de vot la adoptarea acesteia;

- prevederile art.5 alin.4 lit. "c", pct. (ii) din Anexa la Ordinul nr.459712021
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea gi desf6gurarea concursului pentru
ocuparea functiilor de director gi director adjunct din unitdtile de inv6!5m6nt
preuniversitar de stat, cu modific5rile si completSrile ulterioare, conform
c5rora " Reprezentantul cons nu poate fi cadru didactic in unitatea
de invdfdmint pentru care se desfdgoard interuiul gi nici cadru didactic
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