ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 53/ 2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Cămărzana în Comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de
director al Şcolii gimnaziale Cămărzana
Având în vedere:

-

Referatul de aprobare nr. 3831/26.10.2021 și Proiectul de hotărâre nr.
3833/26.10.2021 , întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
- Adresa nr. 6836/22.10.2021 primită din partea Inspectoratului Școlar Județean
Satu Mare, înregistrată la Primăria Cămărzana cu nr. 3829/26.10.2021
- art.257, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările și completările ulterioare
- prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de învățământ
preuniversitar de stat, art.5, punctul II, lit.”c”, subpunctul 2b
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1)
lit.”a”, art.243 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 dl Popa Ioan, consilier local, ca reprezentant al Consiliului local
Cămărzana în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului
pentru ocuparea funcției de director al Şcolii gimnaziale Cămărzana .
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana
nominalizată la art. 1.
Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare, Primarul
Comunei Cămărzana, ISJ SATU MARE, d-lui Popa Ioan și se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina
de internet a primăriei.
Cămărzana la: 27.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
secretar general al UAT ,
Honca Cristina Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Total consilieri: 11

Prezenți:10

Absenți:1

Pentru:10

Împotrivă:0

Abținere:0

