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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  nr. 38 
 privind: 

desemnarea unui reprezentant al Consiliulului local Podgoria  care 
va  face parte din Comisia de evaluare a  probei interviu, din cadrul 

concursului pentru ocuparea  functiilor de director  si director adjunct 
din unitatile de invatamant  preunuiversitar de stat din judetul Buzau  

 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA   in data de 29.10.2021; 
Având în vedere  : 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
4679/27.10.2021 intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in 
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea 
atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor 
administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 
4680/27.10.2021, intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 
alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la 
angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual 
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor 
sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, 
din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert, inregistrat sub 
nr……/….; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat 
sub nr. …./…..; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor, inregistrat sub nr. …./……; 

Analizând : 

• adresa nr. 14 551/21.10.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Buzau 
prin care solicita desemnarea unui reprezentat  al Consiliulului local 
Podgoria  care va face parte din Comisia de evaluare a  probei interviu, 
din cadrul concursului pentru ocuparea  functiilor de director  si 



director adjunct pentru unitatile de invatamant preunivesitar din judetul 
Buzau ; 

• adresa  nr. 60/15008/27.10.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean 
Buzau prin care solicita desemnarea unui reprezentat  al Consiliulului 
local Podgoria  care  va face parte din Comisia de evaluare a  probei 
interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea  functiilor de director  
si director adjunct pentru unitatile de invatamant preunivesitar din 
judetul Buzau ; 

 
Luand in considerare : 

• prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative;  

• prevederile art. 5 lit. "C" din  Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobata prin Ordimul M.E. nr. 4597/2021; 

• prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 
In temeiul art.135 alin. (8), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și 

art. 197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ ;  

 
H O T A R A Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă desemnarea  domnului CHIRU MARIUS – VIOREL, 
primarul Comunei Podgoria, ca reprezentant al Consiliului local Podgoria, 
pentru a face parte din Comisia de evaluare  a probei interviu, din cadrul 
concursului pentru ocuparea functiilor  de director si director adjunct din 
unitatile de invatamant  preuniversitar de stat din judetul Buzau .  

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicata: 

- Instituției Prefectului - judetul Buzau ; 
- Primarului Comunei Podgoria, judetul Buzau ; 
- Inspectoratului Scolar Judetean Buzau; 

   - va fi facuta publica , prin afisare. 
 
     Iniţiator,  
 
   Primarul comunei,   

   Chiru Marius-Viorel  

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 
Rapeanu Violeta-Cristina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Podgoria 
 Proiect de hotarare nr.38  din 27.10.2021 

 

 


