
R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
C O R N E Ş T I 

H O T ĂR Â R E 
Nr.76 din 10.11.2021 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornești care să facă parte din 
Comisia de evaluare a probei de interviu ce se va constituii prin decizie a inspectorului şcolar 
general,  pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct la Școala Gimnazială 
Cornești 
 
 
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 
 Având în vedere: 
- Prevederile  art.257 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale,cu modificările și 
completările ulterioare; 

         - Prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei   
         privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director   
         adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările          

ulterioare aduse Ordinului Ministerului Educației nr.5195/2021, respectiv prin Ordinul  
         Ministerului Educației nr.5454/2021, în  speță Cap.II, art.5, pct.II, lit.c), subpunct (2), lit.b) din  
         OME nr.4597/2021; 
         -   Solicitarea  Inspectoratului Școlar Județean  Dâmbovița  nr.12898 /28.10.202l ;  
         - Prevederile Hotărârii nr.52/28.12.2020 a Consiliului Local Cornești privind  organizarea rețelei 
         școlare pentru anul școlar 2021-2022; 

- Prevederile art.129 alin.7) lit.”a””, art.140  alin. (1), art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.199 
alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1), art.243 alin.(1)lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;      
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.84/08.11.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 
- referatul de aprobare al  primarului comunei Cornești, județul Dâmbovița înregistrat cu 
nr.13342/08.11.2021;  
- raportul de specialitate înregistrat cu nr.13343/08.11.2021; 

    În temeiul art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;               
 
 
                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 
 
           Art.1. Se desemnează doamna CRUDU IOANA reprezentant al Consiliului Local 
Cornești care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu ce se va constituii prin 
decizie a Inspectorului şcolar general,  pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct 
la Școala Gimnazială Cornești. 

        
            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, 
persoanei desemnată la art.1  şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic 
pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  
”Hotărârile autorității deliberative” . 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                             
           Daniel CRISTEA                                                            SECRETAR GENERAL,                                                                                                                         
                                                                                                       Gheorghiţa STAN 
 
   



 
 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 76/10.11.20211 

Nr. 
crt. 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 
persoanei 
responsabile sa 
efectueze 
procedura 

0                                                           1                    2                 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  
□ absoluta  □ calificata2 

10.11.2021   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

5 
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter 
individual4)+5) 

.../.../............   

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), dupa caz 

.../.../............   

 
 
 
 
 


