
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului 

Local Nuci  ca membru in comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director 

a Scolii Gimnaziale nr. 1 Nuci 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

  

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare,  întocmit  de Primarul Comunei Nuci,  județul Ilfov, 

-  Raportul de avizare al comisiei de specialitate; 

- art. 129 alin. (7) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 lit. c), alin. 4) lit. c) din Metodologia privind organizarea 

și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată cu Ordinul Ministrului 

Educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ținând cont de: 

- organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile învățământ preuniversitar de stat din judetul 

Ilfov; 

- adresa Inspectoratului școlar Județean Ilfov privind solicitarea desemnării 

unui reprezentant al consiliului local al comunei Nuci pentru a face parte din 

Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcției de director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Nuci, județul Ilfov, 

- În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

 



H O T A R A S T E 
 

Art.1 - D-nul  MANEA NICOLAE DORU, consilier local al comunei 

Nuci, județul Ilfov este desemnat în vederea participării în calitate de 

membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 

Nuci, jud. Ilfov. 

Art.2 - D-nul IONITA AURELIAN, viceprimar al comunei Nuci, 

județul Ilfov este desemnat membru supleant pentru a face parte din  Comisia 

de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului  mentionat la art. 1. 

Art.3 -   Secretarul  general  al  comunei  N u c i ,  judetul  Ilfov va  

înainta și va  comunica  prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate. 

    

      

  Contrasemneaza, 

Presedinte, 

Nica George Florin      Secretar General 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 
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Din 04.03.2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


