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     Nr. 1553/11.02.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE  

La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a 

probei de interviu in anul 2022, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de 

director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 

Budila 

  

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) și art. 

155 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Având în vedere: 

- adresa nr. 518/09.02.2022 de la Scoala Gimnaziala Budila, inregistrata la UAT Budila sub nr. 

1450/09.02.2022, prin care se solicita desemnarea membrilor in cadrul comisiei de evaluare a 

probei de interviu, la Concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

      - Metodologia din 6 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

aprobata cu OME nr. 4597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  

       - OME nr. 5195/03.09.2021, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat 

   - Hotărârea Consiliului Local al comunei Budila nr. 13/29.01.2021 privind aprobarea rețelei 

școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2021-2022 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

   

 

 

 

 

 

  



    - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136, art. 137 alin. (1), art. 140 

alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4). art. 198 alin. (1), alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Propun spre dezbatere si aprobare acest proiect de hotarare. 

 
Primar, 

Irimia MARȘAVELA 
 

 
Repartizat la comisiile de specialitate nr. 2 si nr. 3  

SECRETAR GENERAL, 
Alexandra-Aveluta BENIA 
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Nr. 1554/11.02.2022 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a 

probei de interviu in anul 2022, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de 

director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna 

Budila 

  

          Având în vedere: 

- art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare,         

     - adresa nr. 518/09.02.2022 de la Scoala Gimnaziala Budila, inregistrata la UAT Budila sub nr. 

1450/09.02.2022, prin care se solicita desemnarea membrilor in cadrul comisiei de evaluare a 

probei de interviu, la Concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

      - Metodologia din 6 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

aprobata cu OME nr. 4597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  

       - OME nr. 5195/03.09.2021, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat 

   - Hotărârea Consiliului Local al comunei Budila nr. 13/29.01.2021 privind aprobarea rețelei 

școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2021-2022 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136, art. 137 alin. (1), art. 140 

alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4). art. 198 alin. (1), alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

-art. 5 pct II lit. c) din  Metodologie, “Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare 

unitate de învăţământ, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea 

componenţă: 



1) preşedinte - un inspector şcolar; 

2) membri: 

a) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de 

învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de 

învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi un membru supleant. 

În cazul centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre 

didactice titulare cu performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare. 

b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un 

reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, desemnat 

prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, 

centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/CMBRAE. 

c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi 

foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un 

cadru didactic din învăţământul superior cu competenţe în management instituţional şi/sau 

management educaţional.  

 

Este necesara dezbaterea si aprobarea in consiliul local al comunei Budila, proiectul privind 

desemnarea unui consilier local si a unui supleat in Comisia de evaluare a probei de interviu, din 

cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

 

 
SECRETAR GENERAL, 

ALEXANDRA AVELUTA BENIA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de interviu in 

anul 2022, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director 

adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

 

 

        CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă _______în data de_______, 

        Analizând Referatul de aprobare nr. 1553/11.02.2022 al Primarului Comunei Budila în calitate 

de iniţiator, prin care s-a propus desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a 

probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director 

adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

        Având în vedere: 

    -  adresa nr. 518/09.02.2022 de la Scoala Gimnaziala Budila, inregistrata la UAT Budila sub nr. 

1450/09.02.2022, prin care se solicita desemnarea membrilor in cadrul comisiei de evaluare a 

probei de interviu, la Concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila 

 - Metodologia din 6 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobata 

cu OME nr. 4597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare,  

         - OME nr. 5195/03.09.2021, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat 

   - Hotărârea Consiliului Local al comunei Budila nr. 13/29.01.2021 privind aprobarea rețelei 

școlare care va funcționa în comuna Budila în anul școlar 2021-2022; 

   - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 3 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 136, art. 137 alin. (1), art. 

140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4). art. 198 alin. (1), alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

         În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind  

 

 



Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
     Art. 1. (1) Se desemnează ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, din 

cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila, care se va desfasura in anul 2022, 

domnul ________, consilier local al Consiliului Local al comunei Budila. 

                   (2) Se desemneaza supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 

Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din Comuna Budila, care se va desfasura in anul 2022, 

domnul ________, consilier local al Consiliului Local al comunei Budila. 

 

     Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către consilierii locali 

desemnati la art. 1.  

 

     Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, primarului 

comunei Budila, Inspectoratului Scolar al judetului Brasov, Școlii Gimnaziale Budila, 

consilierilor locali desemnati și se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general 

al comunei Budila, pe site-ul www.budila.ro. 

 

 

 

 

 
                Primar,                                                                Secretarul General al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra Aveluta BENIA  

 

 
 
 
 
 
    Repartizat pentru avizare la Comisiile de Specialitate nr. 2 și 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


