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PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, DE ÎNDATĂ,
DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2021,
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PORUMBACU DE JOS
Şedinţa extraordinară, de îndată, este publică şi se desfăşoară la sediul Consiliului Local al
Comunei Porumbacu de Jos-Sala de consiliu, din comuna Porumbacu de Jos, str. Principală, nr. 253,
judeţul Sibiu, prin prezenţa fizică a consilierilor locali, primarului, secretarului general şi a persoanelor
interesate şi prezenţa prin intermediul mijloacelor electronice – platforma Zoom - a domnului
Martincu Dorel-Ioan.
Şedinţa consiliului local a început la orele 1720, din totalul de 13 consilieri locali fiind prezenţi
12 consilieri locali (unul prin intermediul mijloacelor electronice).
La şedinţă participă şi delegatul sătesc al satului Colun domnul Suma Tiberiu-Marian.
Şedinţa consiliului local este legal constituită fiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 137, alin.
1 din Codul administrativ.
Şedinţa este deschisă de doamna Poşa Georgeta-Maria, Primarul Comunei Porumbacu de Jos.
Este intonat Imnul naţional al României.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria dă citire aduce la cunoştinţa consilierilor locali că a
convocat şedinţa extraordinară, de îndată, prin Dispoziţia nr. 137/2021 şi dă citire ordinii de zi aşa cum
este prezentată în anexa la dispoziţia de convocare.
Este supusă spre aprobare ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Porumbacu de Jos.
APROBAT, cu unanimitate de voturi- 13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: trece la primul proiect al ordinii de zi,
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei
Porumbacu de Jos în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sibiu pentru concursul de director şi director adjunct al unităţilor de învăţământ din Comuna
Porumbacu de Jos.
Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: acest proiect de hotărâre a fost iniţiat în urma adresei
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu care ne aduce la cunostinţă faptul că în baza art. 5 din
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar se impune ca, Consiliul Local al Comunei
Porumbacu de Jos, să desemneze un reprezentant care să facă parte din această comisie de interviu.
Totodată am fost nevoiţi să discutăm astăzi deoarece termenul de comunicare este data de doi
noiembrie, respectiv ziua de marţi.
Domnul consilier local Filimon Ioan: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil şi îl propune pe
domnul consilier local Stoica Mirel-Mihai ca reprezentant al consiliului local, motivat de faptul că face
parte din Comisia de buget-finanţe cu experienţă în domeniu.
Domnul consilier local Lino Magliano: apreciază că este mai indicată o persoană cu experienţă în
domeniul învătământului.
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Doamna Primar Poşa Georgeta-Maria: domnul viceprimar a făcut o propunere, o supunem la vot,
împreună cu cu celelalte propuneri pe care le notăm şi le supunem la vot în ordine.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: întreabă consilierii locali dacă mai sunt alte
propuneri.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre, luându-se în considerare
propunerea făcută ca domnul Stoica Mirel-Mihai să fie desemnat în calitate de reprezentant.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 76/2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos în Comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu pentru concursul de
director şi director adjunct al unităţilor de învăţământ din Comuna Porumbacu de Jos, cu unanimitate
de voturi – 13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: trece la al doilea proiect al ordinii de zi,
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie, anul 2021.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: în ordine alfabetică urmează doamna Smioreanu
Maria şi o propune pe acesta ca Presedinte de şedinţă pentru luna noiembrie, anul 2021.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: supune la vot proiectul de hotărâre.
Pentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost ADOPTAT cu unanimitate de voturi – 13 pentru.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Porumbacu de Jos nr. 77/2021
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie, anul 2021, cu unanimitate de voturi –
13 pentru.
Doamna Preşedinte de şedinţă Schiopu Elena: constată că nu mai sunt subiecte ale ordinii de zi de
dezbătut, mulţumeşte celor prezenţi şi declară şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la orele 1734.
Preşedinte de şedinţă,
Schiopu Elena

Secretar general,
Sitterli Ovidiu-Ioan
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