
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 
 

D-lui /d-nei consilier local 
……………………………………………………………………… 

 

 

Se propune pe ordinea de zi, ca proiect unic,  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  

care va avea calitatea de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat din comuna Liești, județul    

 

Consilierii, pot opta pentru participarea on-line și vor respecta procedura următoare: 

    - Vor comunica până azi, miercuri, 10.11.2021, ora. 15,30, numărul de telefon sau adresa de mail 

la care își vor exprima votul pe ordinea de zi, procesele verbal ale ședințelor anterioare, proiectele 

de hotărâre, in situația când acestea sunt diferite de cele comunicate anterior. 

 -Președinți comisiilor de specialitate care optează pentru participarea online, vor comunica prin 

SMS avizul favorabil/ nefavorabil împreuna cu eventualele propuneri de reprezentant, până cel mai 

târziu azi,  10.11.2021, ora. 15,30.   

-Data și intervalul orar în care se comunică votul pe proiectele de hotărâri este: azi, miercuri, 

10.11.2021, orele 16,00-16,10.  Voturile comunicate ulterior acestui interval orar nu sunt  înregistrate. 

-Interventiile online pe grupul Whatsapp     Liesti-consiliul local , se pot face  in intervalul orar 16,00-

16,10, pe subiectul  ordinii de zi.  

-Votul se comunică la unul din următoarele contacte: adresa de mail : primarialiesti @gmail.com; 

SMS sau mesaj Whatsapp,  la tel. 0753315587 ; grup Whatsapp-   Liesti-consiliul local 

 

 

 

Orice relații suplimentare se obțin de la secretarul general al comunei Liești. 
 

 

Primar, 

 Iulian BOȚ 

• INVITAŢIE 

In temeiul Dispoziției nr.  312  din 10.11.2021 a primarului comunei Liești, sunteți invitat(ă)  să 

participați la ședința  extraordinară, convocată de îndată a   C.L. Liești,  ce va avea loc  azi,miercuri  

10.11.2021, 0RA _16,00_, in sala de sedinte a C.L. Liești și  ONLINE.  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  care va avea calitatea de 

membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din comuna Liești, județul    

 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, jud. 

Numar de înregistrare și data depunerii :                           14312/10.11.2021  

  
Consiliul local al comunei Liești, întrunit în ședință extraordinară convocată de 

îndată în ziua de 10.11.2021;     
Având în vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile: 

-        Adresa nr. 13322/01.11.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Galați , înregistrată 
la Primaria comunei Liești sub nr. 3827/S/09.11.2021, adresă prin care se solicită 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  care va avea calitatea de membru în 
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna 
Liești ; 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei Liești , înregistrat cu nr. 14312 din 
10.11.2021; 
- Raportul de specialitate al secretarului general al Comunei , înregistrat cu nr.  
14313 din 10.11.2021; 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei  nr. 52/22.12.2020 privind aprobarea 
rețelei școlare care va funcționa în comuna  în anul școlar 2021-2022; 
-Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
Ținând cont de: 
-Metodologia din 6 august 2021 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat aprobata cu OME nr. 4597/2021, cu modificările si completările ulterioare; 
- OME nr. 5195/03.09.2021, privind modificarea și completarea anexei la Ordinul 
ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d). alin. (7) lit. a), art. 
136. art. 137 alin. (I), art. 140 alin. (1), an. 197 alin. (I), alin. (2), alin. (4). art. 198 alin. (1), 
alin. (2), art. 243 alin. (1) Iii. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
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modificările și completările ulterioare; 
 

        În temeiul  art. 196,alin 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările  și  completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor conferite de lege, adoptă  
prezenta 
 
 

H O T Ă R Ă R E :  
 

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

din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director / director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Liești, care se va desfășură în anul 

2021, domnul Gheorghe PANAITE, viceprimarul Comunei Liești. 

 

Art.2. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei Liești, Inspectoratului 

Scolar Galati,  Prefectului  Judetului Galati in vederea exercitarii  cu privire la legalitate , 

si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei 

 
 

Inițiator, 
PRIMAR,      
                                                                            
BOȚ IULIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  care 

va avea calitatea de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna Liești, județul    

 

       Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile: 
 - art. 129 alin.2 lit. b si alin. 4 lit. d , art. 136,  
 -art. 139 alin. 3 lit. A și art.240 alin.2 și din OUG nr.57-Codul Administrativ. 
 
 
    Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor  din partea 

Consiliului local Liesti in comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

functiilor de director si director adjunct in cadrul scolilor de pe raza UAT Liești, jud. Galati 

este initiat de Primarul comunei conform prevederilor OG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

        Prezentul raportul  se întemeiază  pe prevederile art. 136 și art.240 alin.2 și 

3  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ raportat 

la proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator  consider necesar și oportun 

inițierea acestui proiect de hotărâre fiind o obligație legală prevăzuta de art.5 pct.II, lit.c 

din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea 

functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant aprobata prin Ordinul 

nr.4597/2021 cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

 

                                                           SECRETAR GENERAL, 

Vasile AVADANEWI. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nr.  14313 din 10.11.2021 
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  care 

va avea calitatea de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna Liești, județul    

 

 

 

       Avand in vedere adresa nr. 13322/01.11.2021 a Inspectoratului Școlar 
Județean Galați , înregistrată la Primaria comunei Liești sub nr. 3827/S/09.11.2021, 
adresă prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local  care va 
avea calitatea de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Comuna Liești ; 

 În baza prevederilor art.5 pct.II, lit.c din Metodologia privind organizarea si 

desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 

unitatile de invatamant aprobata prin Ordinul nr.4597/2021 cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

Raportat si la  prevederile art.129 alin(14) art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ , Consiliului 

local al comunei Liești i se propune desemnarea reprezentantului în persoana dlui 

viceprimar Gheorghe Panaite. 

 

  Supun plenului Consiliului local proiectul de hotarare, fiind competent sa 

delibereze și să hotărască.  

 

 

 

 

   PRIMAR, 

     BOȚ IULIAN 
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