ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 146/2021
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Covasna
in comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și
desfășurarea consursului pentru ocuparea funcției de director şi/sau director
adjunct în unitatea de învățământ Liceul „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR”
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 4 octombrie 2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (12),
-referatul de aprobare al Primarului orașului Covasna
inregistrat sub
nr.16273/29.10.2021 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii,
raspundere aferenta actelor administrative;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului orașului Covasna înregistrat sub nr. 16275/29.10.202l in
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind
Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ,
cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului
contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea
rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv
semnarea/ avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din
punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
-avizul comisiei de specialitate a Consiliului local pentru învăţământ, cultură,
sănătate, protecţia socială, sport şi tineret
-prevederile art.257, alin.(2) al Legii nr.1/2011 a educatiei nationale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministerului Educatiei nr.4597 /2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin
Ordinul Ministerului Educatiei nr.5195/2021, respectiv prin Ordinul

Ministerului Educatiei nr.5454/2021, in speta Cap.II, art.5, pct. II, lit.c),
subpunct (2), lit.b) din actul administrativ antementionat;
-solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Covasna nr.8584/27.10..2021
inregistrata la sediul Primariei orașului Covasna sub nr.16231/28.10.2021;
În temeiul art.129, alin.(7), lit.a),art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale
art.196, alin.(1), lit.a) și art. 240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Cu votul “pentru” a 11 consilieri, “împotrivă” a – consilieri, (Dna consilier
local, Becsek Éva nu votează)
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 –-Se desemnează, domnul Molnár János, reprezentant al Consilului
local al orașului Covasna în comisia de evaluare a probei de interviu privind
organizarea și desfășurarea consursului pentru ocuparea funcției de director
şi/sau director adjunct în unitatea de învățământ Liceul „KŐRÖSI CSOMA
SÁNDOR”.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul orașului
prin aparatul de specialitate și persoana desemnată la art.1.
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