
 

 

 

                                                                                                  

 

                                                    

                                                                                    R O M Â N I A 

    JUDEŢUL BUZĂU 
      COMUNA SĂGEATA 

       CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 
 

H O T Ă R Â R E  
privind desemnarea reprezentantului si membrului supleant al Consiliului Local 

Săgeata în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru 
ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de 

învățământ – Școala Gimnazială Nicolae Efrimescu Săgeata 
 

Consiliul Local al Comunei Săgeata, întrunit în şedinţă extraordinară, 
 

     Analizând solicitarea nr.150/03.03.2022 a Școlii Gimnaziale Nicolae Efrimescu, 
înregistrată la instituția noastră sub nr. 2009/04.03.2022, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului primar al comunei Săgeata, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr. 34/04.03.2022; 
     -  raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 
35/04.03.2022; 
     - raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Săgeata, judeţul Buzău înregistrat sub nr. 36/04.03.2022; 
     - prevederile art.5, lit.c), pct.(ii) din Anexa la Ordinul 4597/2021 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

În temeiul, art. 129 alin. 1), art. 139 alin. (1) și art 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Săgeata în 
Comisia de evaluare a probei de interviu – constituită la nivelul Inspectoratului Școlar 
Județean Buzău pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 
unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Nicolae Efrimescu Săgeata, județul Buzău, 

domnul Bratosin Marius – consilier local în cadrul Consiliului Local Săgeata. 

Art.2. Se desemnează ca membru supleant al Consiliului Local al Comunei 
Săgeata în Comisia de evaluare a probei de interviu – constituită la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean Buzău pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și 
director adjunct din unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Nicolae Efrimescu 
Săgeata, județul Buzău, doamna Crăciun Nela-Carmen – consilier local în cadrul 
Consiliului Local Săgeata. 

 Art.3.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

persoanele desemnate prin prezenta hotărâre. 
 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului 

comunei Săgeata, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, instituţiilor şi persoanelor 
interesate, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.      

 

 

           PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                Consilier local,                                   Secretar General al Comunei Săgeata 
               VIȘAN DANIELA DENISA                                       Elena Petrache 

 
 
      
 
      Nr. 14, Săgeata – Buzău /04.03.2022 
 Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa extraordinară din data de 04.03.2022, 

cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.a),  din OUG nr.57/2019, cu un număr de  12 voturi pentru ,  0 
abţineri şi  0 voturi împotrivă , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi  consilieri prezenţi la şedintă 12. 
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