
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA FLORICA 
CONSILIUL LOCAL FLORICA 

 
HOTĂRÂRE 

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Florica pentru a face parte din Comisia 
de concurs, la proba de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în 

cadrul Școlii Gimnaziale Florica 
 
Consiliul Local al comunei Florica, județul Buzău; 
Având în vedere:  

- referatul de aprobare al primarului comunei Florica, înregistrat cu numărul 3113/22.10.2021 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de 
concurs, la proba de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cadrul 
Școlii Gimnaziale Florica; 
- raportul de specialitate nr. 3114/22.10.2021 al persoanei responsabile din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Florica, județul Buzău; 
- adresa nr. 14551/21.10.2021 trimisă de către Inspectoratul Școlar Județean Buzău, înregistrată la 
Primăria comunei Florica sub nr. 3112/22.10.2021 
 În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R ĂȘ T E: 

 
Art. 1. Se desemnează doamna Aldea Lenuta, ca reprezentant al Consiliului Local Florica, 

pentru a face parte din Comisia de concurs, la proba de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de 
director și de director adjunct în cadrul Școlii Gimnaziale Florica. 

Art. 2. Secretarul general delegat al comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre. 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 

Consilier local,                            SECRETAR GENERAL DELEGAT, 
         Nicolescu Elena                        Lupu Marcelica- Adriana  
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  22.10.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 9 voturi 
pentru,0 abţineri şi  0  voturi împotrivă, din numărul total de9 consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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