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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL                        

                     

H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

Privitor la:  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Roșiile, județul Vâlcea, precum și a unui supleant, 
care va face parte în calitate de membru al Comisiei de 
evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcției de 
director la unitatea de învățământ Școala Gimnazială 
Roșiile. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
extraordinară din data de  14.09.2022 la care participă un număr de 11 consilieri 
din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul _________ fost ales preşedinte de şedinţă pentru 
o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 14.09.2022; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 4586/09.09.2022 referitor la desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local al comunei Roșiile, județul Vâlcea, precum și a unui 
supleant, care va face parte în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei 
de interviu, pentru ocuparea funcției de director la unitatea de învățământ Școala 
Gimnazială Roșiile, constituirea comisiilor pentru proba de interviu fiind perioada 
19-20.09.2022; adresa nr. 4851/31.08.2022 a Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (4), lit. c), pct. 2, (ii) din Ordinului 
4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat, Anexa nr. 8 la normele metodologice privind 
constituirea comisiilor pentru proba de interviu, cu modificările și completările 
ulterioare; OAP nr. 4098/2022, OAP nr. 3026/2022;  
 În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 129, art. 139, art.196 alin. 
1 lit. a), art. 197 – 200, art.140, art. 240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 
___ voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă 
următoarea: 
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HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. (1). Se desemnează domnul _____ având funcția de consilier local în 
cadrul consiliului Local Roșiile în calitate de reprezentant al Consiliului Local, să facă 
parte, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu, pentru 
ocuparea funcției de director la unitatea de învățământ Școala Gimnazială Roșiile. 

(2). Se desemnează domnul _____ având funcția de consilier local în cadrul 
consiliului Local Roșiile în calitate de membru supleant al persoanei desemnate 
portivit alin (1) din prezenta, să facă parte, în calitate de membru al Comisiei de 
evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcției de director la unitatea de 
învățământ Școala Gimnazială Roșiile. 

(3). Membrul supleant va înlocui de drept membrul titular desemnat potrivit 
alin (1) în cazuri temeinic justificate, fiind înștiințat în prealabil într-un termen 
rezonabil.  

Art. 2. Atribuțiile persoanelor desemnate sunt cele conform Ordinului nr. 
4597/2021, modificată prin OAP nr. 4098/2022. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 
membrii desemnați potrivit prezentei care au și obligatia de a pastra 
confidentialitatea informatiilor la care au acces si de a nu face aprecieri in spatiul 
public cu privire la prestatia candidatilor. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului, Şcolii Gimnaziale Roşiile,  
persoanei desemnate la art. 1 pentru ducere la îndeplinire și va fi făcută publică 
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea.  
  

Roşiile, 09.09.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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