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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Comisia de evaluare a 

probei de interviu în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct la 

instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului Județean Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3101 din 15 februarie 2022 al preşedintelui,  

- raportul de specialitate nr.3107 din 15 februarie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și 

contracte; 

- avizul nr.3/28.02.2022 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- avizul nr.21/28.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- adresa nr.1787 din 9 februarie 2022 a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1) și alin.(6) – 

(9), art.197 alin.(1), alin.(3) – (5), art.199 alin.(1) – (2) și art.200 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.(4) lit.c) pct.2.(ii) 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 ministrului educației nr.4597/2021, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se desemnează domnul Deliu Radu Silviu, consilier județean, ca membru titular în 

Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor de director 

și director adjunct la instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului Județean Giurgiu. 

Art.2 Se desemnează doamna Danciu Dana Andreea, consilier județean, ca membru 

supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor 

de director și director adjunct la instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului Județean 

Giurgiu. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, Serviciului Juridic-

contencios și contracte, domnului Deliu Radu Silviu și doamnei Danciu Dana Andreea pentru 

ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                Aurelia Brebenel 
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