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                                                                                                                        Avizat pentru legalitate,                                                

  Secretar general UAT, 

Crăciun Adrian 

 

          Proiect de hotarare           

privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului local Cozma în Comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante de director al Scolii 

Gimnaziale Cozma; 

 

 Ormenisan Petru primarul comunei Cozma 

 Avand in vedere : 

 - Adresa nr.8233/06.10.2021 transmisa  de Inspectoratul Scolar Judetean Mures, inregistrata 

la institutia noastra sub nr.1919/07.10.2021 prin care se solicita desemnarea unui reprezentant al  

Consiliului local in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

functiilor vacante de director si director adjuct din unitatiile de invatamant; 

 - Referatul de aprobare nr. 1964/18.10.2021 a primarului comunei Cozma si Raportul de 

specialitate nr. 1964/1/18.10.2021 a secretarului comunei Cozma, precum si avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate ale consiliului local precum  

Analizând temeiurile juridice: 

Prevederile art. 5, punctul II, lit.a) și lit.c) din Metodologia privind organizarea organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr.4597/2021, 

modificată și completată prin Ordinul ministrului educației nr.5195/2021, privind modificarea și 

completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

 Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1), coraborat cu art.196 alin.(1) lit.a.) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se desemnează,dl…………………..,  în calitate de reprezentant al Consiliului local 

Cozma, în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante 

de director al Școlii Gimnaziale Cozma. 
 

 Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează persoana nominalizată la 

art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Cozma, Inspectoratului Școlar Județean Mureș, persoanei nominalizate la art.1 şi se va 

aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet: www.primariacozma.ro  

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

http://www.primariacozma.ro/

