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 HOTĂRÂREA   NR. 55 

Privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului local Păușești,  

în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu,  

 la concursul organizat pentru ocuparea funcției de  director al 

 Școlii Gimnaziale Păuşeşti – Otăsău, județul Vâlcea 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 19.10.2021, la care participă un număr de 11  consilieri 

din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.38/2021  domnul consilier Diaconescu Nicolae  a 

fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub 

nr.6683/18.10.2021,  prin care se propune desemnarea reprezentantului 

Consiliului local Păușești, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei 

de interviu,  la concursul organizat pentru ocuparea funcției de  director al Școlii 

Gimnaziale Păuşeşti – Otăsău, județul Vâlcea; 

 - raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr.6684/18.10.2021; 

 - adresa  nr.1296/18.10.2021 a Şcolii Gimnaziale Păușești - Otăsău, prin 

care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local Păușești, în calitate de 

membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu,  la concursul organizat 

pentru ocuparea funcției de  director al Școlii Gimnaziale Păuşeşti – Otăsău, 

județul Vâlcea; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

comunei şi înregistrat sub nr. 6672/18.10.2021 ; 

           - avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.6710/19.10.2021; 

          In conformitate cu prevederile art.5, punctul II, litera c) din Ordinul 

ministrului educației nr. 4597/2021 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), 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  consilier local Mateescu  Olimpia – Elena,   

ca reprezentant al Consiliului local Păuşeşti, în calitate de membru al Comisiei de 

evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcției director al 

Școlii  Gimnazială Păuşeşti – Otăsău, județul Vâlcea. 

 Art.2. Primarul comunei Păușești va asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea 

acesteia Instituţiei Prefectului -  judeţul Vâlcea, primarului comunei Păușești, 

doamnei Mateescu  Olimpia – Elena, Şcolii Gimnaziale Păușești – Otăsău și 

Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 9 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 2 abțineri.   

                         

        Preşedinte de şedinţa                                                     Contrasemnează  

                Consilier,                                                                Secretar general, 

         Nicolae DIACONESCU                                               Daniela PĂLOIU 
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