
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA --- -----
ROMA.NIA, JUDETUL BISTRJTA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

Tel. 0263/380018; fax 380140 dumitra@bn.e-adm.ro 

HOTARARE 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Dumitra pentru a 
face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, 'in cadrul concursului 
organizat pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Dumitra 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, 1ntrunit 1n ~edinta 
extraordinara 1n data de 08.11.2021, 1n prezenta a 15 consilieri locali 1n functie, 
~edinta desfa~urata on line prin intermediul grupului whatsapp "Consilierii locali din 
Dumitra", avand in vedere: 

- Referatul nr. 4336/28J 0.2021 al primarului comunei Dumitra; 
- Adresa nr. 8290/27.10.2021 a Inspectoratului ~colar Judetean Bistrita-Nasaud; 
- Proiectul de ho ta rare nr. 55/28.10.2021 privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului local Dumitra pentru a face parte din Comisia de evaluare a 
probei de interviu, 1n cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de 
director al Scolii Gimnaziale Dumitra; 

- anuntul m-. 4337/28.10.2021 care a fost afi~at la sediul Primariei Dumitra; 
- procesul-verbal de afi~are nr. 4351/28.10.2021 si procesul-verbal de dezafi~are 

nr. 4470/08.11.2021; 
- avizul favorabil m·. 4471/08.11.2021 al Comisiei Buget-finante, administratie 

publica locala, amenajarea teritoriului si urbanism; 
- avizul favorabil m._ 4472/08.11.2021 al Comisiei cultura, 1nvatamant, protectie 

sociala, juridic, relatii cu cetatenii; 
- art.5 punctul II lit.c, art. 31 din Metodologia privind organizarea ~i 

desfa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director 
( adjunct din unitatile de 1nvatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ME m·. 

5454/2021; 
- Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director 

adjunct din unitatile de 1nvatamant preuniversitar; 
- prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 
In temeiul prevederilor art.129 alin (7) lit ,,a", art. 139 alin (1 ), art.196 alin.(1) 

si ait. 199 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57 din 3 iulie 
2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 

HOT ARA.STE: 

ART. 1: Se desemneaza dl. MARTITA PAUL-VIOREL, consilier local, 1n 
calitate de reprezentant al Consiliului local Dumitra, pentru a face parte din Comisia 
de evaluare a probei de interviu, in cadrul concursului organizat pentru ocuparea 
functiei de director al Scolii Gimnaziale Dumitra. ' . 



( 

ART. 2: Prezenta hotarare se afi~eaza la sediul Primariei comunei Dumitra si se 
publica pe site-ul www.primariadumitra.ro, in Monitorul Oficial Local. 

ART. 3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
comunei Dumitra. 

/\RT. 4 : Prezenta hotarare poate fi atacata in conditi ile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 5: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra 
cu : Primarul Comunei Dumitra, Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud ~i 
Inspectoratul $colar Judetcan Bistrita-Nasaud. 
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi "pentru'' din 15 consilieri locali 
prezenti. 




