
 
H O T Ă R Â R E  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Slănic în Comisia de 
evaluare a probei de interviu , în concursul  pentru ocuparea functiei de director  al Liceului 

Teoretic Şerban Vodă  
 

                   Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ;  

            Având în vedere  Referatul de aprobare prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 
11410/210 din 28.10. 2021,    Raportul de specialitate  al Compartimentului Resurse umane  nr. 
11411/211 din  28.10. 2021 ,  cu privire la necesitatea desemnării reprezentantului Consiliului Local 
al oraşului Slănic în Comisia de evaluare a probei de interviu , în concursul  pentru ocuparea funcției 
de director  al Liceului Teoretic Şerban Vodă 

           Având în vedere: 
- Art.5, pct.II, lit.c),  lit.b) din Ordinul  Nr. 4597  din 10 august 2021 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si 
director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

- art.  129, alin (7), lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

- Adresa nr.5319/22.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, înregistrată sub 
nr.11260 din 25.10.2021 
                  În temeiul art. 139, alin. (1) şi  ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ;           

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
     Art. 1. - Se desemnează , în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu, 

în concursul  pentru ocuparea functiei de director  al Liceului Teoretic Şerban Vodă , domnul Alionte 
Gheorghe Georgel, Consilier local, reprezentant al  Consiliului Local al oraşului Slănic 

        Art. 2. - Prezenta  hotărâre  se va fi  comunicată celor în drept,   prin grija secretarului 
general al orașului Slănic . 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
       DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              
                          SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,   01 noiembrie  2021 
Nr. 62      
                       
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu 11  voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 11 , cvorum necesar: 8 
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