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PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
DIN DATA DE
04 NOIEMBRIE 2021
Întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată de către Primarului comunei
Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 241 din 02 noiembrie 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. 21000/02.11.2021

La dezbaterile ședinței de azi participă dna. Secretar general Meda Morar, dl. Primar
Gligor Ioan și viceprimarul conunei dl. Dumitreanu Mihnea-Andrei.
Președintele de ședință este dl. consilier KOVACS BENI.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind Ordinea de zi a ședinței de azi,
precizându-se totodată faptul că inițiatorul acestora este dl. Gligor Ioan, primarul comunei
Oșorhei, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei extraordinare,
convocată de îndată, a Consiliului Local Oșorhei din data de 04 noiembrie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Oșorhei în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru
Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței de azi,
de către președintele de ședință.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, 0 voturi
împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 147
privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei extraordinare, convovată de îndată, a Consiliului
Local Oșorhei din data de 04 noiembrie 2021, care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 2 al Ordinii de zi, și anume, Proiectul de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Oșorhei în calitate de membru al
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Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
Inițiatorul proiectului este dl. Gligor Ioan, primar al comunei Oșorhei care prezintă
necesitatea și urgența adoptării acestui proiect.
Este propus domnul viceprimar Dumitreanu Mihnea-Andrei.
Nu sunt obiecții cu privire la cele prezentate.
În continuare se supune la vot.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, 0 voturi
împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 148
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Oșorhei în calitate de membru al
Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
Președintele de ședință declară închisă ședința extraordinară, convocată de îndată, a
Consiliului Local Oșorhei din data de 04 noiembrie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KOVACS BENI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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