
 
R  O  M  Â  N  I  A 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 
 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
 

Încheiat astăzi, luni - 01.11.2021, 
cu prilejul şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local Berceni,  
desfășurată prin prezență fizică în sala de ședință a Primăriei comunei Berceni,  

situată în  Bulevardul 1 Mai, nr. 233, Județul Ilfov  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), coroborate cu cele ale art. 134 alin. (4), 
alin. (5) lit. a1) și a2) și art. 135 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiei Primarului comunei Berceni nr. 219/01.11.2021, Consiliul local al comunei 
Berceni a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată, desfășurată prin prezență fizică în sala de 
ședință a Primăriei comunei Berceni, situată în  Bulevardul 1 Mai, nr. 233, Județul Ilfov, în ziua de 
luni, 01.11.2021, orele 1630. 

Secretarul general al comunei Berceni, domnul Haiducu Gheorghe, în urma verificării condicii 
de prezenţă, informează Consiliul că, la lucrările şedinţei extraordinare de îndată, dintr-un nunăr total 
de 15 consilieri în funcție, participă prin prezență fizică un număr de 8 consilieri, lipsind dl. cons. 
Dumitrescu Ionel-Lucian, dl. cons. Lupescu Constantin, d-na. cons. Manea Andreea-Florentina, dl. 
cons. Petcu Viorel, dl. cons. Radu Florin, dl. cons. Stan Marian, dl. cons. Șișu Valentin-Mihai, dl. 
cons. Țîncă Marius. 

În continuare, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, dl. Covrigea Gheorghe, primarul comunei Berceni, Județul Ilfov, având în 
vedere problemele propuse spre analiza Consiliului local, așa cum rezultă și din invitația trimisă de 
secretarul general al comunei, prezintă proiectul ordinii de zi al ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov, pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Berceni, Județul 
Ilfov. 

 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi mai sus prezentat, a fost aprobată cu un numar de 8 voturi       
„ pentru ” (unanimitate).  

Este de precizat faptul că, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței, este însoțit 
de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Berceni. 

 
 În continuare, s-a trecut la dezbaterea singurului punct al ordinii de zi: „ Proiect de hotărâre 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru a 
face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției 
de director al Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Berceni, Județul Ilfov. 
 Proiectul de hotărâre analizat este avizat favorabil de Comisia de specialitate nr. 4 a Consiliului 
local Berceni. 



 Ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre are ca obiect desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 
funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Berceni, Județul Ilfov, dl. președinte de ședință 
Ene George, solicită a se face propuneri cu privire la nominalizarea persoanei care va fi desemnată. 
 Astfel, dl. cons. Drăgan Costin – Adrian îl propune pe dl. cons. Petcu Viorel. 
 Nefiind făcute și alte propuneri, dl. președinte de ședință - cons. Ene George, supune la vot 
propunerea d-lui cons. Drăgan Costin – Adrian, vot în urma căruia dl. cons. Petcu Viorel, cu 8 voturi   
„ pentru” (unanimitate) este desemnat în calitatea de reprezentant al Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov, pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Berceni, Județul 
Ilfov. 
 Apoi, supus la vot, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local al comunei Berceni, Județul Ilfov, pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de 
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna 
Berceni, Județul Ilfov, este adoptat acestuia cu 8 voturi   „ pentru” (unanimitate). 

 
  Apoi, problemele înscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, dl. președinte de ședință, cons. Ene 
George, declară şedinţa închisă. 

 
  
 
 
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          Secretar General al comunei Berceni, 
                  Cons. Ene George                                Haiducu Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
           
        Comuna Berceni 
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