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PROIECTDEHOTANANE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraEului Clzineqti in

comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
Concursului pentru ocuparea func{iei vacante de director al $colii Profesionale

Cizinegti, sesiunea ianuarie-a prilie 2022

Consiliul Local al ora;ului Cdzdneqti, judeful Ialomila, intrunit in qedinfa ordinari
din data de 28 FEBRUARIE 2022,

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILil]L LOCAL
AL ORA$ULUr CiZ,{UZ$rt

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. /Zq/ ain 9/, 02" .2022 al primarului oraEului

Cdzdneqti;
- adresa Inspectoratului $colar Judefean Ialomifa nr.l37l din 10.02.2022 inregistratd

sub nr.1037 din 10.02.2022;
Examin6nd:
- raportul Compartimentului Juridic qi

g-\ . \2. .2022:
Resurse Umane *. \I hS din

- avizul Comisiei pentru muncd qi protecfie sociali, invdfdmAnt, activitlfi social-
culturale, sport, sdndtate, familie qi protecfia copilului, respectarea drepturilor cetdfenilor nr.

din .2022;
- procesul verbal al Comisiei de numdrare a voturilor qi de validare a rezultatului

votului secret nr. din _.2022;
in co.rfo.-itute * p."rred".il" u.tJ pcl II lit. c) din Metodologia privind organizarea

gi desfrgurarea concursului pentru ocuparea fimcliilor de director qi director adjunct din
unitalile de invdtdm6nt preuniversitar de stat aprobati prin Ordinul Ministrului Educaliei nr.
459712021, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

in temeiul art. 129 alin. (14) precum si ale art. 139 alin. (6) din Ordonanla de
Urgen!5 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile si
completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art. l. (1) Se desemneazd dl.ldna. , sd reprezinte Consiliul

Local tn comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea
funcfiei vacante de director al $colii Profesionale Cizdnegti, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

(2) In lipsa persoanei nominalizate la alin. (1), se desemneazd, ca membru supleant in
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea func{iei
vacante de director al $colii Profesionale Cdz[neqti, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, dl.idna.

Art.2. Prezenta hotirAre va fi comunicati Inspectoratului $colar Judefean Ialomi{a gi
persoanelor desemnate potrivit art.1 din prezenta hotdrdre, prin grija secretarului general al
localitdlii.

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
v "vPRIMARIA ORA$ULUI CAZANE$TI
Nr. 1248 din 21.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al

ora$ului CIz5negti in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
Concursului pentru ocuparea funcfiei vacante de director al $colii Profesionale

Clzinegti, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

Proiectul de hotdrdre supus dezbaterii are ca obiect desemnarea unui reprezentant
al Consiliului Local al orapului Clzdnegti qi un membru supleant al acestuia in comisia
de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcjiei vacante
de director al $colii Profesionale Cdzdneqti, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Conform prevederilor art.258 alin.(l) din Legea educaliei nalionale nr.ll20ll, cu
modificdrile qi completirile ulterioare Inspectoratul Scolar numeSte comisia de concurs
pentru ocuparea func{iei de director, respectiv de director adjunct al unitdlii de
invdydmdnt preuniversitar, unitalii conexe a invdtdmdntului preuniversitar, unitdlii de
invdtdmdnt pentru activitdli extrascolare. Comisia de concurs pentru ocupareafuncliei
de director/director adjunct se stabileSte conform metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului educaliei ,ri cercetdrii. La concursul pentru ocuparea funcliei de
director/director adjunct participd de drept reprezentanli ai organizaliilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate lnvdydmdnt preuniversitar ,si un
reprezentant al pdrinlilor, cu statut de observatori.

Art. 5 pct. II lit. c) din Ordinul ministrului educaliei nr. 459712021 prevede cd, La
nivelul inspectoratelor Scolare se constituie mai multe comisii printre care Si cea de
evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de invdydmdnt, constituitd prin
decizie a inspectorului Scolar general, avdnd urmdtoarea componentd:

l) preSedinte - un inspector Scolar;
2) membri:
a) doi reprezentanli ai unitdtii de fnvdydmdnt, dintre cadrele didactice titulare ale

unitdlii de invdydmdnt, aleSi prin vot secret de cdtre consiliul profesoral. Consiliile
profesorale din unitdtile de invdtdmdnt vor desemna cei doi membri titulari in comisie
Si un membru supleant.

In cazul centrelor judetene de excelentd, inspectorul Scolar general desemneazd
b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotdrdre a consiliului local,

respectiv un reprezentant al consiliului judelean/consiliului local al sectorului
municipiului BucureSti, desemnat prin hotdrdre a consiliului judelean/local al
sectorului, tn cazul unitdtilor de invdydmdnt special, centrelor Scolare pentru educa{ie
incluzivd si CJRAE/CMB RAE.

In cazul in care, fn termen de l0 zile de la data solicitdrii, autoritdtile locale nu-Si
desemneazd reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului



devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de cdtre consiliul profesoral al
unitdtii de invdldmdnt.

c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor
mijlocii, mari Si foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate in
recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din invdydmdntul superior cu
competenle tn management institutional Si/sau management educalional.

Prin adresa nr. 1371 din 10.02.2022, Inspectoratul $colar Judefean Ialomila a

solicitat sI fie desemnat, prin hotirdre, un reprezentant al Consiliului Local dar qi un
membru supleant in comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul pentru ocuparea

funcliei vacante de director al $colii Profesionale Cdzdneqti, sesiunea ianuarie-aprilie
2022. Aceqti reprezentanfi trebuie si aibd studii superioare, sd nu fie cadru didactic in
unitatea de invdldmdnt pentru care se desf5qoard interviul qi nici cadru didactic inscris
la sesiunea curentd a concursului Ei nu au candidali la aceasti funcfie so!/so!ie, rude sau

afini p6nila gradul al IV-lea inclusiv ori relalii conflictuale cu weun candidat.

Avdnd in vedere cele sus-menlionate, propun adoptarea proiectului de hotdrAre in
forma gi conlinutuI prezentat.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN
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subsernnata,'r_ri, ...........,.,. 
.,., atrs.nd fi:nc{ia di:

posssor al CI seria ..". nr. eliberat de ...r1e la clatauv """"""' "" in calitate de pregedintelme,rbruise*etariobsenator 
in cadrul comisiiir:rde concurs pentru ocuparea funcliik:r de directr:r qi director adjunct din unitalile de inr,6tema,iFreuniversitar' sesiunea 20?1, declar pe proprie rdspundere cd nu am rn rdnclul candidallor so!.,/sc,tric,rude sau afini p6n5 Ia gradul al lV-lea inci*siv ori relailii conflictuare cu vreur canrlidat.Deciar' de asemenea' cE am iuar cun*gtinfd ryi imi a,slun respo*sabilitatea peniru respectareaintcrcmai a prevederilot !{etodotogiei privind" organizarea si desJdguraredt concursurui ptrttruocuparea Juncliilor. de direciar si clirector aitiunct din unitdlile de in,-d{dmdnt preanitt€,-sit*.t..aprol:at{ prin ordinul ministrului educafiei nr. 45g7/20?1, cu modificirile gi complet*r,e ulteri*are,Frecum gi a procedurilor specifice, iar in caa:l nerespectdrii acestora voi sup.rta consecir4*i*potri vit regl em enti.ri lor I eg;rle in r,t goare.

nlicr.aRATIE

ANEXA 11 lametodologie

Semndtwa,
Data,
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