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PROIECT de Hotărâre 

                                                                                 Avizat pentru legalitate 

                                                                                 Secretar General al UAT 

                                                                                 jrs. Băiețan Alina Mariana 
 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.    …. 
Din …………………….. . 2021 

Privind  desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a 

concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitare de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 

 
Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

Luând act de Raportul de specialitate nr. 15375 din 08.10.2021 al Secretarului General 

al UAT  Sâncraiu de Mureș și Referatul de aprobare nr. 15.376 din 08.10.2021 al Primarului 

Comunei Sâncraiu de Mureș; 

 Adresa nr. 15.296 din 06.10.2021 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Mures, 

prin care solicită supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din Comisiile de evaluare a probei de 

interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din Județul Mureș, sesiunea 2021; 

Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Sâncraiu de Mureș; 

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Art. 5, punctul II, lit. a) și c) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ 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 funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

Ținând cont de faptul că în sensul Legislației anterior menționată reprezentantul 

desemnat de Consiliul Local nu trebuie să aibă calitatea de consilier local ci de reprezentant al 

acestuia și să dețină studii superioare universitare. 

  În temeiul art.129 alin. (1) și alin. (7), lit.”a”, art.139 alin.1) și art. 196, alin.1 lit.”a” 

din O.UG. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 



                                                            ROMÂNIA                                                          

                                                     JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREȘ 

STR.  PRINCIPALĂ  NR. 197/A,  JUD.MUREȘ 

Tel:0265-316964; Tel fax:0265-316965 

e-mail:sincraims@cjmures.ro 

                            

     

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 
 

ART.1. Se aprobă numirea unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte 

din Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de 

stat din Județul Mureș, sesiunea 2021, în persoana domnilor/doamnelor consilieri: 

Dl./D-na ............................................ 

ART.2. Cu aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

persoanele nominalizate la Art.1, din prezenta hotărâre. 

 ART.3.  Cu data prezentei se abrogă orice dispoziție care contravine prezentei 

hotărâri. 

ART.4.  Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului- Judetul Mures, în 

vederea exercitării controlului  cu privire la legalitate, Primarului comunei Sâncraiu de Mures, 

persoanelor  prevăzute la art.1 – pentru ducerea la îndeplinire, Inspectoratului Școlar Județean 

Mureș. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din 

.............,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de .. pentru,....abțineri și ... 

împotrivă, din totalul de 15 consilieri locali in funcție și .... consilieri locali prezenti la sedintă.  
 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                  Secretarul General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

               Băiețan Alina Mariana 

 

 

                                 INIȚIATOR PROIECT  

                              Budian Petru - Ionuț- primar  

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 
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Nr. 15.376 din 08.10.2021                                                                                                                                                

                                                                                                                  

   

 

Raport de aprobare  
 

Privind  desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a 

concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitare de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 136 din OUG nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, prin  prezenta inițiem: 

 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în comisiile de 

evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitare de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 
 

 

Prin adresa nr. 15.296 din 06.10.2021, Inspectoratul Școlar Județean Mures solicită 

supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local, care să facă parte din Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitare de stat din Județul Mureș, sesiunea 2021;  

Ținand cont de cele mai sus prezentate și de competența decizională a consiliului 

local al comunei Sâncraiu de Mures, propunem aprobarea Proiectului  de hotărâre așa 

cum a fost prezentat, consilierii locali urmând să stabilească un reprezentant în comisia 

de evaluare. 

 

 

Primar, 

 

BUDIAN PETRU- IONUȚ 
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Nr. 15.375 din 08.10.2021         

            

                                                    

Referat de specialitate  

 

Privind  desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a 

concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitare de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 

 

 

 

In temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, analizând cererea nr. 15.296/06.10.2021, facem cunoscut 

următoarele: 

Inspectoratul Școlar Județean Mures solicită supunerea spre aprobare a unui proiect de 

hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din 

Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din 

Județul Mureș, sesiunea 2021; 

Temeiul legal al cererii este: art. 5, punctul II, lit. a) și c) din Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ 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 funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat; 

Ținând cont de faptul că în sensul Legislației anterior menționată reprezentantul 

desemnat de Consiliul Local nu trebuie să aibă calitatea de consilier local ci de reprezentant al 

acestuia și să dețină studii superioare universitare, se impune elaborarea unei hotărâri privind 

desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Local Sâncraiu de Mures care să facă 

parte din Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de 

stat din Județul Mureș, sesiunea 2021.  

     

Secretar  General al UAT Sâncraiu de Mures 

Băiețan Alina Mariana 


