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COMUNA MÂNZĂLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL MÂNZĂLEȘTI 

 
 

 

 H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mânzălești , pentru proba 
interviu a concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău , în 

perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea funcției de director al Școlii 
Gimnaziale comuna Mânzălești , județul Buzău  

 
Consiliul local al comunei Mânzălești, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,  

 
 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel , înregistrata la nr.  

33/21.02.2022; 

- raportul de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei  înregistrat la 

nr.34 /21.02.2022, 

- avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Mânzălești , 

judeţul Buzău ; 

În conformitate cu : 

- prevederile art.257 alin (2)  din Legea nr.1/2011 a educației naționale , cu 

modificările și completările ulterioare , 

- prevederile Cap.II, art.5, pct.II, lit.c), subpunctul 2 lit.b) din anexa la Ordinul 

Ministrului Educației nr.4597/2021 privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat , 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Mânzălești nr.3/2021 privind aprobarea 

rețelei de unități școlare din localitatea Mânzălești, pentru anul școlar 2021-2022, 

- prevederile adresi nr.15-1355/09.02.2022 comunicată de Inspectoratul Școlar 

Județean Buzău ,,  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă  pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 În temeiul prevederilor  art.129 alin (2) lit.a) şi alin (7) lit.a), art.139, alin.(1)  

coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
         Art.1 Se desemnează domnul Stănescu Costel Liviu , reprezentant al 

Consiliului Local Mânzălești , ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu 

la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Comuna 

Mânzălești , sesiunea 2022. 

Art.2  Primarul Comunei Mânzălești , județul Buzău prin intermediul 

secretarului general al comunei, va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

  Art.3  Secretarul general al comunei   va asigura aducerea la cunoştiinţă 

publică a hotărâri  şi o va comunica  institutiilor si autoritatilor interesate . 

 

 

         Președinte de Ședință                                      Contrasemnează   
              Consilier local ,                                        Secretar General al Comunei   

              Draghia Stelică                                              Iancu Viorica Raimonda 
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  Mânzălești – Buzău /28.02.2022 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Mânzălești  în şedinţa  
ordinară din data  de 28.02.2022  cu respectarea prevederilor  art.139 alin.(1) din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi 
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