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Nr. 3059  din  26.10.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în 

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

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

3060/26.10.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3061/26.10.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, cu nr. de 

înregistrare 3058/26.10.2021 prin care se solicită desemnarea din cadrul consiliului 

local  a unui reprezentant  în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

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

învăţământ preuniversitar de stat, 

În conformitate cu prevederile : 

- Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 4597/06.08.2021, art. 5, pct. II, litera c, 

subpunctul 2b din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 129, alin. (2), lit. b) și  lit. d), alin.7, lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și a art. 196, alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările  și 

completările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. 1 – D-nul/D-na.  ………………………………  – consilier în cadrul 

Consiliului local al comunei Tiream, este desemnat să reprezinte Consiliul local al 

comunei Tiream în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu din cadrul 

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

învăţământ preuniversitar de stat.  

Art. 2.  - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare, se publică pe site-ul: www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                        Tiream, la 26.10.2021 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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Nr. 3060  din 26.10.2021 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în 

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

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat 

 

În conformitate cu prevederile art.129, alin. (7), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare : „Consiliul 

local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar  pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia”. 

Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, cu nr. de 

înregistrare 3058/26.10.2021 prin care se solicită desemnarea din cadrul consiliului 

local a unui reprezentant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

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

învăţământ preuniversitar de stat, 

În  baza  prevederilor art.129, alin.(2) ,lit.b) și  lit.d), alin.7,lit.a)  din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare, 

propun pe dl./d-na. ....................................  , să facă parte din Comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,  propunere pe care 

o supun  spre analiză şi aprobarea Consiliului local, în cadrul şedinţei din cursul lunii 

noiembrie 2021. 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ: Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de 

Evaluare a calității și în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Tiream pentru 

anul şcolar 2021-2022. 

 

INIŢIATOR PROIECT  - PRIMAR - TAR NICOLAE 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/1 pag.  
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Nr. 3061 din 26.10.2021. 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream,  în 

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

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin secretarul general cj. Candid Humă, în conformitate cu 

prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de 

hotărâre înregistrat sub nr. 3059/26.10.2021 cu privire la desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al comunei Tiream, în Comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, iniţiat de dl. primar 

Tar Nicolae, din punct de vedere a respectării prevederilor  Ordinului Ministerului 

Educaţiei nr. 4597/06.08.2021, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completăriule ulterioare şi a prevederilor OUG. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, modificată.   

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 

4597/06.08.2021, art. 5, pct. II, litera c, subpunctul 2b din Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările 

şi completările ulterioare care arată că în Comisia de evaluare a probei de interviu 

trebuie să existe și “ un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a 

consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local 

al sectorului municipiului Bucureşti, desemnat prin hotărâre a consiliului 

judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor 

şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/CMBRAE”. 
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            În acest sens, cu respectarea prevederilor legii propunem spre dezbatere 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local al comunei Tiream,  în Comisia de evaluare a probei de interviu din 

cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

 

      Tiream, la 26.10.2021.  

 

    

Secretar general UAT  

cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H. 
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