
 

 

 

 

 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, județul Galati, întrunit în ședință extraordinara cu 

convocare de indata, în data de 10.11.2021, 

Având în vedere: 

 

- art. 5 lit c Comisia de evaluare a probei de interviu, alin 2 lit b) din Metodologia privind 

organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director 

adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul Ministrului 

Educatiei nr. 4597/2021. 

- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Galati cu nr. 13581/09.11.2021, prin care se aduce la 

cunostinta sesizarea facuta de domnul Crisnic Mircea Teodor , referitor la conflictul de interese 

aparut in urma desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local sa faca parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru Scoala Gimnaziala Emil Panaitescu comuna Cudalbi; 

 

In temeiul art. 196, alin (1) lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  

 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 322/s/08.11.2021; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 323/s/08.11.2021; 

c) raportul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al comunei Cudalbi, judeţul 

Galati, inregistrat sub nr. 324/s/08.11.2021. 

 

     Consiliul Local al comunei Cudalbi adoptă prezenta hotărâre.  
 

Art.1. Se retrage mandatul acordat dnei Arion Gabriela, consilier local in cadrul 

Consiliului Local Cudalbi, acordat prin HCL nr. 41 Din 04.11.2021 privind desemnarea unui 

reprezentant al consiliului local , care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, 

din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala „Prof. Emil 

Panaitescu” comuna Cudalbi; 

 

Art. 2. Se desemneaza doamna Lupu Iona, ca reprezentant al Consiliului Local, sa faca 

parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea 

functiei de director la Scoala Gimnaziala Profesor Emil Panaitescu din Comuna Cudalbi, 

judetul Galati.  

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 196 

Tel: 0236.862.055; Fax: 0236.862.003; e-mail: cudalbi@gl.e-adm.ro 

 

Hotararea nr. 42  

Din 

10.11.2021   

privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care va face parte din Comisia de 

evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director la 

Scoala Gimnaziala „Prof. Emil Panaitescu” comuna Cudalbi; 

 



Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei , persoanei nominalizate la art. 1, Inspectoratului 

Scolar Jdetean Galati, prefectului județului Galati și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 

sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. 

 

        Presedinte de sedinta                                                  Secretar general 

              Pirlica Ion              Albu Constantin 

  


