
      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
Privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului local  al comunei  Tătărani, 

 Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani 

 

 

  Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița,  convocat  în sedință  ordinară în data de 

28.08.2021  

  Având în vedere : 
         - Referatul de aprobare nr.10398./28.10.2021, întocmit de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita; 

- Prevederile  art.257 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, actualizată; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitătile 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  Dămbovița  nr.13515/28.10.202,  înregistrată la sediul 

Primăriei comunei Tătărani la Nr.10384/28.10.2021  ;  
       - Prevederile Hotărârii Nr.1/28.01.2021 a Consiliului Local Tătărani privind  aprobarea 

structurii rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul unităților de învațământ 

preuniversitar de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, 
-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la  nr. 52/28.10.2021; 

          - Raportul de specialitate inregistrat sub nr.10402 28.10.2021 întocmit de secretarul general al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 

           - Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tătărani, 

județul Dâmbovița. 

             În temeiul art.129 alin.7) lit.”a”, art.139 alin.1) , art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

                                                     H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
      Art.1 - Se   desemnează  doamna Andrei Ramona-Mihaela reprezentant al Consiliului local  

al comunei Tătărani, Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la 

concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani. 

 Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani prin 

aparatul de specialitate  și   persoana desemnată la articolul 1. 

 

 

 



 

 

 

   

 

 Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, d doamna Andrei Ramona-Mihaela și se aduce la cunoștință publică prin afișare la 

sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, pe site-ul primăriei Tătărani, precum și prin 

publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                          PREȘEDINTE   DE  ȘEDINȚĂ 

Nr.51                                                                                 ANTOFIE   ION               

Data 28.10.2021 

 

 

 

 

 

                                         Contrasemnează, 

                                     Secretar general comună 

                                       MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15 

Nr. consilieri prezenți: 15 

Nr. consilieri absenți: -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

        P R I M A R 

 

 

 P R O I E C T    DE  H O T Ă R Â R E 

 Nr.52/28.10.2021 
Privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului local  al comunei  Tătărani, 

 Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani 

 

 

  Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița,   

  Având în vedere : 

- Prevederile  art.257 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, actualizată; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitătile 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  Dămbovița  nr.13515/28.10.202,  înregistrată la sediul 

Primăriei comunei Tătărani la Nr.10384/28.10.2021  ;  
       - Prevederile Hotărârii Nr.1/28.01.2021 a Consiliului Local Tătărani privind  aprobarea 

structurii rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul  unităților de învațământ 

preuniversitar de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, 

            Prevederile art.129 alin.7) lit.”a”, art.139 alin.1) ,art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

                                                     H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
      Art.1 - Se   desemnează  doamna Andrei Ramona-Mihaela reprezentant al Consiliului local  

al comunei Tătărani, Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la 

concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani. 

  Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani prin 

aparatul de specialitate  și   persoana desemnată la articolul 1. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

comunei Tătărani, d doamna Andrei Ramona-Mihaela și se aduce la cunoștință publică prin afișare la 

sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, pe site-ul primăriei Tătărani, precum și prin 

publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

 

 

 

                                                                                            I N I T I A T O R 

TĂTĂRANI                                                                              P R I M A R 
                                                                                            PĂTRU CONSTANTIN 

 

 

 

                                        Avizează pentru legalitate, 

                                          Secretar general comună 

                                             MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

        P R I M A R 

Nr.10398 /28.10.2021 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 
Al proiectului de  hotărâre privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului local  al 

comunei  Tătărani, Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu   

la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani 

 

 

           Primarul  comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  

          Având în vedere : 

 

- Prevederile  art.257 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, actualizată; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitătile de învățîmânt preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare 

aduse Ordinului Ministerului Educației nr.5195/2021, respectiv prin Ordinului Ministerului 

Educației nr.5454/2021, îm  speță Cap.II, art.5, pct.II, lit.c), subpunct (2), lit.b) din OME 

NR.4597/2021, 
        -   Solicitarea  Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița  nr.13515/28.10.2021, înregistrată la sediul 

Primăriei comunei Tătărani la Nr.10384/28.10.2021  ;  
       - Prevederile Hotărârii Nr.1/28.01.2021 a Consiliului Local Tătărani privind  aprobarea 

structurii rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 în cadrul unităților de învațământ 

preuniversitar de pe raza comunei Tătărani, Județul Dâmbovița, 

         - Prevederile  art.136 alin1) din OUG  Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

  Consider oportun ca  Proiectul de hotărâre Nr.52/28.10.2021 privind desemnarea 

reprezentantului  Consiliului local  al comunei  Tătărani, Județul Dâmbovița ca membru în 

comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la 

Scoala Gimnazială Tătărani, să fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 

Tătărani în ședința ordinară a consiliului local din data de 28.10.2021. 

 

 

                                                                  P R I M A R  

 

                                                          PATRU  CONSTANTIN 

 

 

 

 

 



 

 

     R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA                                                                             

COMUNA TATARANI                                                                                 

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

  Nr.10402/28.10.2021 

 

 

 

                                        RAPORT     DE   SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului local  al 

comunei  Tătărani, Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu   

la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Tătărani 

 

 

    

     În conformitate cu  prevederile  art.257 alin.2) din Legea nr.1/2011 – Legea educației 

naționale, actualizată “ ocuparea funcțiilor de director și director adjunct se realizează prin concurs 

național, coordonat de Ministerului Educației și Cercetării,  organizat prin inspectoratele școlare, 

conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației Naționale și adoptate prin ordin al 

ministrului  ” 

 Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitătile de 

învățământ preuniversitar de stat se desfășoara în baza  metodologiei aprobate prin  Ordinul 

Ministerului Educației nr.4597/202, modificat și completat de Ordinul Ministerului Educației 

nr.5195/2021 și  Ordinul Ministerului Educației nr.5454/2021. 

 Conform Cap.II, art.5, pct.II, lit.c), subpunct (2), lit.b) din OME NR.4597/2021, din comisia 

de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin decizie a  

inspectorului școlar general face parte ca membru „ un reprezentant al consiliului local, desemnat 

prin hotărâre a consiliului local” .  

 
        Având în vedere solicitarea  Inspectoratului Școlar Județean  Dămbovița  transmisă prin  adresa  

nr.13515/28.10.2021, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tătărani la Nr.10384/28.10.2021 supunem  

spre analiză si aprobare proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului local  

al comunei  Tătărani, Județul Dâmbovița ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu   

la concursul pentru ocuparea funcției de director la Scoala Gimnazială Tătărani . 

 

      

 

 

                                                SECRETAR GENERAL  COMUNA 

                                                         MIHAILA  MIOARA 

 

 

 

                                                                



 

 

 

 

 

 


