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P R I M A R  
 
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru titular și a unui 
membru supleant în Comisia de evaluare a probei  de interviu a concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială ”Sfântul  
Gheorghe ” comuna Cuca , județul Galați .  
 
____________________________________________________________________ 

Vlad  Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020  a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .  
  

 
 Având în vedere adresa nr.1106 din 10.02.2022 a  Inspectoratului Școlar Județean 
Galați  prin care solicită membri în Comisia de concurs de la școala Gimnazială ”Sfântul 
Gheorghe ” comuna Cuca ;          
 Având în vedere art.5 alin.(4) lit.c) (ii) și alin.(8) din Metodologia privind organizarea 
și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin  Ordinul ministrului educației 
nr.4597/2021, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul ministrului 
educației  nr.3026/2022 ;  
 Având în vedere art.257 alin.(1)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  
 Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
  În temeiul   art.155 alin.(5) lit.c)   din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare   ;   
  
 Consider oportun iniţierea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui membru 
titular și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei  de interviu a concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială ”Sfântul  
Gheorghe ” comuna Cuca , județul Galați  și propun următorii consilieri locali , membri ai 
Comisiei pentru învățământ, cultură , din cadrul Consiliului local .  
1. Dl. consilier local Gherghe Iulian Dorian   în calitate de  membru titular ;                             
2. Dl. consilier local Nedelcu Ionel  în calitate de membru supleant .   
  
 Faţă de acestea solicit  avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local şi 
raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa 
ordinară din 22 februarie  2022    prezentul  proiect de hotărâre. 
  
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


