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              nr. 113 din 29.10.2021 

 
- privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul 

Comisiei de evaluare a probei interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director/director adjunct al Școlii Gimnaziale Vama Buzăului 

 
 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.10.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare 

al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vama Buzăului și văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Văzând adresa nr. 1085/2/28.10.2021 a Inspectoratului Școlar al Județului Brașov, înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5858/28.10.2021; 

Având în vedere prevederile art. 5, alin. II, lit. ,,c” din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4597/2021; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă desemnarea d-lui consilier local BORCEA Sergiu Oliver ca reprezentant al 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Comisiei de evaluare a probei interviu, din 
cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct al Școlii Gimnaziale Vama 
Buzăului, probă ce se va desfășura în intervalul 15 noiembrie – 08 decembrie 2021. 
 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana 
menţionate la art. 1. 

 
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției 
Prefectului Judeţului Braşov, persoanei menţionate la art. 1, Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                  Dragoș COMĂNIȚĂ                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


