ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA 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”

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 24 februarie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (17),
- Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate, avizul de legalitate al
secretarului general al oraşului,
- 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;
- solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean Covasna nr. 1007/4 din
14.02.2022 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 17 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se desemnează dl dr. Enea Nicolae respectiv dl Molnár János, ca
reprezentanți ai Consiliului local Covasna și dl Neagovici Vasile – Cătălin
respectiv dna. Becsek Éva, ca membri supleanți în Comisia de evaluare a probei
de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director
adjunct la Școala Gimnazială Avram Iancu Covasna, respectiv Grădinița cu
program Prelungit nr.1 Covasna.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul
orașului prin aparatul de specialitate și persoanele desemnate la art.1.
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