
COMUNA LADEST!, J U D E Ţ U L VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 15/2022 
Privitor la : privind desemnarea reprezentantului Consiiului Locai Lâdeşti în Comisia 
de evaluare a probei interviu pentru ocuparea postului de Director ia Liceul Teoretic 

"Virgil Ierunca" Lădeşti 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din 18.02.2022 la care participă 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons Sabin DRAGNEA; 
Luând în dezbatere 

• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr, 14/14.02.2022 iniţiat de primar; 
• Adresa nr.905/11.02.2022 a insectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea cu privire la 

desemnarea reprezentantului Consiliului Loca! Lădeşti în Comisia de evaiuare a 
probei interviu pentru ocuparea postului de Director ia Liceul Teoretic "Virgil ierunca" 
Lădeşti ; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2. a Consiliului Locai; 
Ţinând cont de raportul de avizare ia proiectul de hotărâre sub aspectul 

legalităţii , întocmit de secretarul general al comunei , înregistrat sub nr.519/14.02.2022; 
în conformitate cu prevederile: 

• Ordinului Nr. 4597/2021 al Ministerului Educaţiei pentru .aprobarea Metodologiei 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director 
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

» art.129 alin.2. I i i (d) şi alin.(7) lit.(a) din O U G. nr. 57/2019 privind Codul administra
tiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor an. 139 aiin.(1) şi ari. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G nr 
5772019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , cu un număr 
de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE. 

Art.1..Domnul consilier Dragnea Sabin .se desemnează reprezentant al 
Consiiului Locai Lădeşti în Comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea postului 
de Director la Liceul Teoretic Virgii Ierunca Lădeşti 

Art.2. Secretarul general a! comunei, prin I compartimentul Registratură-relaţii 
cu publicul va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre şi o va comunica primarului, 
insectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi Instituţiei Prefectului Judeţui Vâlcea. 
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