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R O M A N I A 
JUDETUL  BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E A 
NR. 52 DIN 29.10.2021 

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău  

în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat în anul 2021 pentru  

ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice în 

ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.10.2021; 
         Având în vedere: 

         - Referatul primarului, înregistrat la nr. 282/28.10.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat 

și semnat de către primarul Comunei, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 

Oncești în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat în anul 2021 pentru ocuparea 

funcției de director al Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău; 

         - Raportul secretarului general, înregistrat la nr. 283/28.10.2021, în care se motivează necesitatea 

desemnarii reprezentantului Consiliului Local al Comunei Oncești în Comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul organizat în anul 2021 pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale 

Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 50/05.11.2020 privind aprobarea Procedurii de organizare a 

activității cu privire la convocarea și desfășurarea ședințelor și adoptarea hotărârilor de către Consiliul 

Local al Comunei Oncești, pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare, 

astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane; 

         - prevederile Dispoziției primarului nr. 176/23.11.2020 cu privire la organizarea activității privind 

convocarea ședințelor Consiliului Local, pe durata stării de alertă, prin utilizarea mijlocelor electronice de 

comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane; 

         - prevederile art. 1 și 2 din H.G. nr. 1.090/06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 120, alin. (1), ale art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României din 21.11.1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

         - prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

         - prevederile art. 5, pct. (II), lit. c) - pct 2), lit. b) din Anexa la Ordinul M.E. nr. 4597/06.08.2021 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor 

de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;   

         - prevederile art. 2, alin. (2), ale art. 4 și 6, ale art. 30, lit. c), ale art. 40 și 41 din Legea                    

nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare;   

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 285, 286 și, respectiv 287 din 

29.10.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 
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         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2),  lit. a) și alin. (3), lit. c), ale art. 133, alin. (1), ale    art. 

134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale   art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 

200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

 

         Art. 1 - Se desemnează Dna OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA – secretarul general al Comunei 

Oncești, reprezentantul Consiliului Local Oncești în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

organizat în anul 2021 pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Oncești, Județul Bacău. 

 

         Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit competențelor, 

Şcolii Gimnaziale Onceşti, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, primarului Comunei Oncești, precum 

și Instituției Prefectului  Județului Bacău în vederea verificării legalității. 
 

         Art. 3 – Persoana desemnată va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

         Art. 4 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

SEDINŢĂ ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi     -   ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 
 
 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

            CONSILIER LOCAL,                                                      SECRETAR GENERAL, 

        IVAN DRAGOȘ-FLORIN                                          OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


