
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr...48.... 

Din 17.08.2022  

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Liești și a 

unui membru supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul 

Scolii Gimnaziala “Sfântul Nicolae” din comuna Liești, pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct 

 

_______________________________________________________________________ 

Inițiator: BOȚ IULIAN – primar al comunei Liești, județul Galați 

Număr de înregistrare și data depunerii:                              .........G/12.08.2020 

 

 

Consiliul Local al Comunei Liești întrunit în ședință extraordinară din data de 

17.08.2022; 

Analizând: 

-adresa nr. 9088/11.08.2022 a I.S.J.  Galați; 

- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Liești, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr................/12.08.2022; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Liești cu nr.............../12.08.2022; 

-rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Liești; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 5, alin.(4), lit. c), pct. 2, 

subpunctul (ii) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcției de director  și director adjunct  din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat -Ordinul ME nr. 4597/2021; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”a”, alin. (7), lit. ”a”, ale art. 139, alin . (1) precum şi 

ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art. 1 – Se desemnează dl. Gheorghe PANAITE, viceprimar al comunei Liești, ca 

reprezentat al Consiliului local Liești, membru în Comisia de evaluare a probei de interviu din 

cadrul Scolii Gimnaziala “Sfântul Nicolae” din comuna Liești, pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct. 

 

Art. 2 – Se desemnează dl.    Gurău Ionuț consilier local,  ca membru supleant în 

Comisia de evaluare a probei de interviu pentru  din cadrul Scolii Gimnaziala “Sfântul 

Nicolae” din comuna Liești, pentru ocuparea funcției de director/director adjunct. 
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Art. 3 – Secretarul general al comunei Liești va asigura comunicarea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  Contrasemnează, 

      Secretar General, 

 Daniel  Milașcu  Vasile Avădănei 

 

 

 

 


