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HOTARAREA NR.54 
  privind  desemnarea reprezentantului Consiliului  local în comisia de interviu  la 

concursul pentru ocuparea funcției de director si director adjunct din cadrul  unităților de  
învățământ  preuniversitar de pe raza comunei Runcu 

 
            Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj. 
            Având in vedere : 
           - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului  local în comisia de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director si 
director adjunct din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Runcu 
          - Raportul de specialitate al compartimentului de resort  la proiectul de hotarare privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului  local în comisia de interviu la concursul pentru 
ocuparea functiei de director si director adjunct din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar 
de pe raza comunei Runcu 
 - adresa nr 21775/02.11.2021  a  Inspectoratului  Scolar Judetean Gorj inregistrata la 
Primaria Comunei Runcu sub nr. 8860/03.11.2021; 
 - prevederile art. 5, II, lit. c) punctul 2, litera b) din OMENCS 4597/06.08.2021 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea 
functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat; 

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

H O T A R A S T E : 
 Art. 1. Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului local al comunei Runcu în comisia 
de interviu la concursul  pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitațile de 
învățământ preuniversitar de pe raza comunei Runcu dl. Arbagic Valentin Cosmin. 
 Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei Runcu, 
Institutiei Prefectului –judetul Gorj, Primarului comunei Runcu,  Inspectoratului Școlar Județean 
Gorj si persoanei desemnate. 
        Adoptată în ședința extraordinară de indata din data de 04.11.2021 cu un număr de 
10 voturi „pentru” si 1 abtinere din cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total 
de 15 al consilierilor în funcţie.   
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