
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomşani 
în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director/director 

adjunct din Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, 
comuna Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 68 din 05.11.2021, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 7635 din 05.11.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7636 din 05.11.2021, 
-Adresa nr. 5319/22. I 0.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrată la Primăria 

comunei Tomşani sub nr. 7597 din 04.11.2021, prin care se solicită desemnarea reprezentantului 
Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de 
director/director adjunct din instituţiile publice de învăţământ preuniversitar , 

În baza prevederilor art. 5, II litera „c" din Metodologia privind organizarea şi desf'aşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei . 4597 /2021, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „a" şi art. 139 alin. (1) 
coroborat cu art. 5 litera „ee" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: Desemnarea domnului primar PELIN MIHAI-FLORIN în calitate de reprezentant 
al Consiliului local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, în Comisia de evaluare a probei de interviu 
pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din instituţa public de învăţământ preuniversitar 
Şcoala Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magul a, comuna Tomşani,judeţul Prahova . 

ART. 2: Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani 
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