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HOTĂRÂREA NR. 126 
Din 31 august 2022 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Comisiile de evaluare 
a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/ 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
, Adresa nr. 12860/2022 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr.19027 /2022; 
, Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

, Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; 
, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4), lit. c) din Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul nr. 
4597 /2021, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1 /2011 a educaţiei 
naţionale, ale art. 129 alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Buftea în Comisiile de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu 
personalitate juridică din oraşul Buftea, sesiunea iunie - octombrie 2022, după cum 
urmează: 

1. Vaida Gheorghe -Alexandru, viceprimar - membru 
2. Gresoiu Nicuşor - Cosmin, consilier local - supleant 
3. Ţopai Emilian, consilier local - membru 
4. Ciocioi Paula, consilier local - supleant 
5. Măcelaru Andreea - Corina - Luciana, consilier local - membru 
6. Romanescu Constantin, consilier local - supleant 

Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, se 
constituie prin decizie a inspectorului şcolar general. 



Art. 2. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate, membrilor desemnaţi, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LILIANA - IHAELA 

(semnează Gheorgh 
conform dispoziţiei nr 

-Camelia 
.08.2022) 




