
 

                           ROMÂNIA 

                          JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 
 

 

        HOTĂRÂREA NR. 122/2022 

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Covasna 

în comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială Avram Iancu și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1,  

sesiunea 22 – 29 septembrie 2022 

 
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25 AUGUST 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (12) din 17 consilieri aleşi, 

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru administraţia 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi şi învăţământ, cultură, sănătate, protecţia 

socială, sport și tineret, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al 

oraşului, 

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al Oraşului Covasna, 

Judeţul Covasna; 

- 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. 3026/2022 și prin Ordinul Ministerului 

Educației nr. 4098/2022. 

- solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Covasna nr. 6423 din 

19.08.2022 inregistrata la sediul Primariei orașului Covasna sub 

nr.13.526/19.08.2022; 

- HCL nr. 29/2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

al orașului Covasna in comisia de evaluare a probei de interviu privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director/ 

director adjunct în unitățile de învățământ Școala Gimnazială Avram Iancu și 



Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 – pentru sesiunea 16-25 martie 2022. 

 

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. 240din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a - consilieri, 

 

H OT Ă RĂ Ş T E: 

 

Art. Unic– Pentru sesiunea probei de interviu din perioada 22 – 29 

septembrie 2022 necesară evaluării candidaților care au optat pentru funcția 

vacantă de DIRECTOR la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Covasna, 

respectiv la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Covasna se desemnează 

reprezentanții Consiliului local al orașului Covasna, astfel: 

 

 
Nr 

crt 

Statut Numele și prenumele CL al localității Unitatea de învățământ 

pentru care este desemnat 

ca membru/membru 

supleant în comisia de 

evaluare a interviului 

Telefon mobil E-mail 

1. Membru  Neagovici Vasile 

Cătălin 

Or. Covasna Școala Gimnazială 

„Avram Iancu” 

0740254376 nvasilecatalin@ya

hoo.com 

2. Membru 

supleant 

Enea Nicolae Or. Covasna Școala Gimnazială 

„Avram Iancu” 

0742930720 eneanicolae1957@

gmail.com 

3. Membru Molnar Janos Or. Covasna Grădinița cu program 

prelungit nr. 1 Covasna 

0722294302 moljan2000@yah

oo.com 

4. Membru 

supleant 

Becsek Eva Or. Covasna Grădinița cu program 

prelungit nr. 1 Covasna 

0722341626 evabecsek@gmail.

com 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 DR. FÜLÖP CSABA          Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL 

 AL ORASULUI COVASNA,                          

                                                                               VASILICA ENEA
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