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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA --- -----
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

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

HOTARARE 
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Dumitra nr. 44/08.11.2021 

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, intrunit 1n ~edinta 
extraordinara in data de 18.11.2021, in prezenta a 15 consilieri locali in functie, 
~edinta des:fa~urata on line prin intermediul grupului whatsapp "Consilierii locali din 
Dumitra", avand in vedere: 

- Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 44/08.11.2021 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; 

- Referatul nr. 4577 /17 .11.2021 al primarului comunei Dumitra; 
- Referatul nr. 4587 /17.11.2021 al secretarului comunei Dumitra; 
- Proiectul de hotarare nr. 64/17.11.2021 privind revocarea Hotararii Consiliului 

Local Dumitra nr. 44/08.11 .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 nr. 45 78/ 17.11 .2021 care a fost afi~at la sediul Primariei Dumi tra; 
- procesul-verbal de afi~are nr. 4579/17.11.2021 si procesul-verbal de dezafi~are 

nr. 4589/18.11.2021; 
- art.5 punctul II lit.c, art. 31 din Metodologia privind organizarea ~i 

des:fa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ME nr. 
5454/2021; 

- Calendarul concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar; 

- prev. art. 7 din Legea m·. 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 art. 199 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei m·. 57 din 3 iulie 
2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 

HOT ARA~TE: 

ART. l : Se revoca Hotararea Consiliului Local Dumitra m·. 44/08.11.2021 
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 funqiei 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. 

ART. 4: Prezenta hotarare poate fi atacata in conditiile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul ad ministrativ, 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 Judetean Bistrita-Nasaud. 

NR.45 

PRE$EDINTE DE ~EDINT A, 
CONSILIER LOCAL, 

OVIDIU CRISTEA 

DIN 18.11.2021 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRET AR GENERAL, 

MARIA-VETURIA BODIU-MURE~AN 
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NOTA: Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi "PENTRU" din 15 consil ieri 
prezenti. 




