
 

 
 

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Co munei Ceica
evaluare a probei de interviu din cadrul 

de director adjunct la 

 Având în vedere temeiurile
- art. 257 din Legea educa
- art. 5 pct. II lit. c)din Metodologia privind organizarea 

ocuparea funcţiilor de director 
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educa
ulterioare,; 

- art.129 alin. (2) d), alin. (7) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completă
Ținând cont de : 

-adresa nr. 26/CD/14.02.202
nominalizarea unui reprezentant al consiliului local, desemnat prin hot
calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu
ocuparea funcțiilor de director 

Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre nr.7 din 18.02.2022,înso

primarul comunei, în calitatea sa de ini
- Raportul de specialitate nr. 

ceica, 
              -  Avizul Comisiei de specialitate pentru înv

,protecţie copii –tineret şi sport, turism 
 
 În temeiul dispoziţiilor
Codul administrativ, 

Consiliul Local al Comunei Ceica
, , 

 
 Art.1. Din partea Consiliului
Petrila  Mariana ,viceprimarul comunei Ceica 
interviu la Școala Gimnazial
director și de director adjunct iar d
 
 Art.2. Prezenta hotă

-Instituţia Prefectului
-Primarul comunei,
-Inspectoratul Școlar Jude
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H O T Ă R Â R E  
 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Co munei Ceica
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea func

de director adjunct la Școala Gimnazial ă nr.1 Ceica
 

temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată; 

din Metodologia privind organizarea şi desfăş
iilor de director şi director adjunct din unităţile de învatamânt preuniversitar de 

 prin Ordinul ministrului educației nr.4597/2021, cu modific

art.129 alin. (2) d), alin. (7) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
i completările ulterioare; 

.2022 ,înaintată de Inspectoratul Școlar Județ
nominalizarea unui reprezentant al consiliului local, desemnat prin hot
calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu 

iilor de director și de director adjunct;care să dețină

râre nr.7 din 18.02.2022,însoțit de referatul de aprobare prezentat de c
primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr..230/

de specialitate nr. 12.231/02.11.2022  întocmit de către secretarul general al comunei 

Avizul Comisiei de specialitate pentru învăţămant,cultură, sănatate ş
şi sport, turism  

dispoziţiilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din

Consiliul Local al Comunei Ceica  

HOTĂRĂŞTE: 

Consiliului Local al Comunei Ceica se desemneaz
viceprimarul comunei Ceica   reprezentant în Comisia de evaluare a probei de 

coala Gimnazială nr.1 Ceica, pentru concursul  în vederea  ocuparii  func
i de director adjunct iar d-nul Corb Florin-consilier local  ca și supleant.

hotărâre se comunică cu: 
ia Prefectului-Judeţului Bihor, 

Primarul comunei, 
Școlar Județean Bihor, 

 

 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Co munei Ceica  în Comisia de 
concursului pentru ocuparea func țiilor de director și 

 nr.1 Ceica  

i desfăşurarea concursului pentru 
ile de învatamânt preuniversitar de 

iei nr.4597/2021, cu modificările și completările 

art.129 alin. (2) d), alin. (7) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

colar Județean Bihor, prin care solicită 
nominalizarea unui reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, în 

 din cadrul concursului pentru 
țină studii superioare 

it de referatul de aprobare prezentat de către 
iator, înregistrat cu nr..230/02.02.2022; 

ătre secretarul general al comunei 

natate şi activitaţi social  culturale 

din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

desemnează ca titular  doamna  
zentant în Comisia de evaluare a probei de 

 nr.1 Ceica, pentru concursul  în vederea  ocuparii  funcțiilor de 
și supleant. 



-persoanele desemnate la art.1 
-dosarul şedinţei. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ: 
      Bulc ău Petru                         SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI  
                    Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
                                                   Consilieri Total  – 13                                                                                                            
Nr. 11 din 28 februarie 2022                    Nr. consilieri prezen ţi -  13 
                                    Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


