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  HOTĂRÂREA NR.   22 / 2022 

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia de 

evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcției de director 

din învățământul preuniversitar de stat 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința 

extraordinară, convocată de îndată, din data de 1 martie 2022; 
 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare al primarului comunei GĂLĂUȚAȘ înregistrat la nr.  7/23  din 

17.02.2022 ; 

 Raportul Compartimentului resurse umane, înregistrat sub nr. 7/24/17.02.2022;  

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr.525/10.02.2022 și înregistrată la 

Primăria comunei Gălăuțaș cu nr. 669/11.02.2022, prin care solicită desemnarea unui 

reprezentant al consiliului local și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de 

interviu la Concursul pentru ocuparea funcției de director din învățământul preuniversitar de 

stat; 

Art.5 din Ordinul Ministerului Educației nr. 4.597 din 6 august 2021 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat prin 

Ordinul Ministerului Educației nr.3026/2022; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate, respectiv comisia de 

specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie 

socială şi protecţia mediului nr.10/15/2022, comisia pentru administraţia publică locală, 

juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 11 / 

23/2022; 

În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 

alin.(1) lit.a) și art.197 alin.(1) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

Art.1.- (1) Se aprobă desemnarea unui reprezentant al Consiliului local, care să facă 

parte din Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director din unităție de învățământ preuniversitar de stat din județul Harghita din 

sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în persoana domnului/doamnei consilier: IȘAN 

ALEXANDRU. 

(2) Se aprobă desemnarea unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de 

interviu, în persoana domnului/doamnei consilier: MARC ALEXANDRU. 

Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

persoanele nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Prin grija secretarului general al comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, 
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Primarului comunei GĂLĂUȚAȘ, persoanelor nominalizate la art.1, Inspectoratului Școlar 

Județean Harghita și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției prin 

publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic, la adresa 

www.primariagalautas.ro.  
  
 Gălăuțaș, la 1 martie 2022 

 

 

 Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                       ………………………     

   Sorin-Marin URZICĂ                 Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


