
IUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL CON'UNE] BABANA

HOTARAREA NR.53
privind desemnmoreo unui reprezentqnt ol Consiliuliului locol in Comisio de evoluore o probei de

interviu lo Concursul pentru ocupareq functiilor de director si directar qdjuct din unitotile de

invqtqmnt preuniversitar de stot.

Consiiiul Local al comunei Bdbana, judetul ArgeS intrunit in sedint; ordinar; din data de
15.09.2022

Avind in vedere:
Referatul de aprobarc 5473/ 72.09.2022 al primarului comunei Bdbana pentru inilierea gi

motivarea Proiectului de HotSrare referitor la desemnmoreq unui reprezentqnt ol Consiliuliului

locol in Comisio de evoluqre o probei de interviu lq Concursul pentru ocuporeo functiilar de

director si director odjuct din unitotile de invotomnt preuniversitqr de stot.

' Raportul de specilalitate ff.5412 /12.09.2A22 intocmit bibliotecar Nichita Elena, prin care ne

aduce la cunostinta adresa lnspectoratului Scolar Judetean Arges referitor la desemnmqreq

unui reprezentont olConsiliuliului local in Comisiq de evqluqre q probei de interviu la Concursul

pentru ocuporeo functiilor de director si director odjuct din unitqtile de invatqmnt preuniversitor

de stot

- prevederile art.5 pct.ll lit. c din IVletodologia privind organizarea 9i desf;gurarea concursului
pentru ocuparea funcl;ilor de director ti director adjunct in unitifile de invStdm6nt
preuniversitar de stat aprobatd prin Ordinul 4597 /2027.

- ln temeiul art.129 alin(2) lit.d, alin (7) lit.a), art.139 alin(1) si alin.(6) art.196 alin.(1) litera
a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al comunei Babana adopu urmatoarea;

HOTARARE

Art.1. Se aproba desemnarea domnului consilier local Radu lon, reprezentant in Comisa

de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director

adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, Sesiunea iunie - octombrie 2022 si

supleant domnul Sorescu lon.

Art.2. Prezenta hotdrdre se aduce la cunoitintS publicd ti se comuni(; prin gnja

secretarului general al comunei in termenullegal , Scolii Gimnaziale Bdbana, lnstitutia Prefectului

ludelul Arges, Consilierilor Locai, si se publici pe site-ul eniitaiii

rs.o9.2022
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