
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3406/28.10.2021

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind desemnarea 
reprezentantilor in Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 
de pe raza UAT Comuna Beba Veche

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile:- Ordinului Ministerului Educatiei nr. 4.597/06.08.2021 de 
aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea 
functiilor de director și director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu 
modificarile și completarile ulterioare;  - Art. 5, punctul II, lit. c), subpunctul 2, lit. b) din 
Metodologia privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de 
director și director adjunct din unitatile de învatamant preuniversitar de stat, din 06.08.2021;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;

Situatia in fapt:
Art. 5. in vederea organizarii concursului, se constituie urmatoarele comisii:- IL Comisiile 
constituite la nivelul inspectoratlor scolare: ...
b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotarare a consiliului local, respectiv un 
reprezentant al consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, desemnat 
prin hotarare a consiliului județean/local...
se propune dna Părlăgeanu Andreea ca reprezentant în comisie din partea Consiliului local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se desemneaza doamna referent Pîrlăgeanu Andreea-Florentina în calitate de membru în 
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de 
director și director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT 
Comuna Beba Veche.
Persoana desemnată va lua masuri de indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Persoanei în cauză;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3407/2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Comisiile de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director 
si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT 
Comuna Beba Veche

         In baza adresei  de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 15299/26.10.2021,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu prevederile:- Ordinului Ministerului Educatiei nr. 4.597/06.08.2021 de 
aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru 
ocuparea functiilor de director și director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar 
de stat, cu modificarile și completarile ulterioare;  - Art. 5, punctul II, lit. c), subpunctul 2, 
lit. b) din Metodologia privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea 
functiilor de director și director adjunct din unitatile de învatamant preuniversitar de stat, 
din 06.08.2021;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;

          Avand in vedere: 
- faptul ca Ministerul Educatiei a demarat procesul de ocupare a functiilor de conducere 
dinnitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv functiile de director și director 
adjunct, la nivelul intregii tari; 
- ordinul Ministerului Educatiei nr. 4.597 / 06.08.2021 de aprobare a Metodologiei privind 
organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director și director 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile $i completarile 
ulterioare; 
Tinand seama de cele prezentate, pentru a veni in sprijinul demersului efectuat de catre 
Ministerul Educatiei precum și pentru a preveni posibile disfunctionalitati, avand in 
vedere Raportul de specialitate , am initiat prezentul proiect de hotarare pe care ii supun 
spre aprobare Consiliului Local.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
desemnarea reprezentantilor in Comisiile de evaluare a probei de interviu din 
cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Beba 
Veche am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3406/28.10.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
3407/2021
	-Adresa 15299/26.10.2021 de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș;
Constatand ca:

Președinte, ARDELEAN GHEORGHE

Secretar,     BRUDER TIMEA- TEREZIA

Membrii:     DANCĂU DAN- DUMITRU

	Comisia pentru învățământ, activitate 
științifică, activități social-culturale, 
sportive și de agrement, muncă, tineret, 
relații cu cultele, sănătate și familie, 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

În conformitate cu prevederile:
- Ordinului Ministerului Educatiei nr. 4.597/06.08.2021 de aprobare a 
Metodologiei privind organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea 
functiilor de director și director adjunct din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat, cu modificarile și completarile ulterioare; 
- Art. 5, punctul II, lit. c), subpunctul 2, lit. b) din Metodologia privind 
organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director 
și director adjunct din unitatile de învatamant preuniversitar de stat, din 
06.08.2021;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3406/28.10.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3407/2021
         Văzând adresa nr. 15299/26.10.2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru învățământ, activitate științifică, 
activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, 
sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, președinte ARDELEAN 
GHEORGHE;

privind desemnarea reprezentantilor in Comisiile de evaluare a probei de 
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si 
director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 

raza UAT Comuna Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39/28.10.2021

          În conformitate cu prevederile:
- Ordinului Ministerului Educatiei nr. 4.597/06.08.2021 de aprobare a Metodologiei privind 
organizarea și desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director și director 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 
- Art. 5, punctul II, lit. c), subpunctul 2, lit. b) din Metodologia privind organizarea și 
desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director și director adjunct din 
unitatile de învatamant preuniversitar de stat, din 06.08.2021;

          În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se desemneaza doamna referent Pîrlăgeanu Andreea-Florentina în calitate 
de membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea functiilor de director și director adjunct din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Beba Veche.

Articolul 2 - Persoana desemnată va lua masuri de indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.



Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Persoanei în cauză;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 
agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


