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                                                                   H O T Ă RÂ R E
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local ca membru în comisia de evaluare a probei
de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coala gimnazială nr.1 Chi lazț Ș ș

           Având în vedere:
              -referatul de aprobare cu nr.685 din 23 februarie 2022 al primarului comunei;
              -raportul compartimentului de resort cu nr.686 din 23 februarie 2022 i avizul comisieiș
de specialitate a consiliului local al comunei;
              -adresa cu nr.26/CD/10.02.2022 a Inspectoratului colar Jude ean Bihor prin careȘ ț
solicită desemnarea unui reprezentant al consiliului local în calitate de membru al Comisiei de
evaluare  a  probei  de  interviu  din  cadrul  concursului  de  ocupare  a  func iilor  de  director  dinț
unită ile de învă ământ preuniversitar de stat,sesiunea 2022,ț ț
           inând seama de prevederile:Ț
             -art.257 alin.(2) al Legii nr.1/2011 a educa iei na ionale,cu modificările i completărileț ț ș
ulterioare;
             -Ordinului Ministerului Educa iei nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privindț
organizarea i desfă urarea concursului pentru ocuparea func iilor de director i director adjunctș ș ț ș
din unită ile de învă ământ preuniversitar de stat,cu modificările i completările ulterioare;ț ț ș
           În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(7) lit.a) ,art.139 alin.(1) i ale art.196 alin.(1) lit.a) dinț ș
Ordonan a de urgen ăa Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,ț ț
           Consiliul local al comunei Chi lazș
                                                                 H O T Ă R Ă  T E:Ș
           Art.1.-Se desemnează domnul Chi  Ioan Marinel reprezentant al Consiliului local alș
comunei Chi laz ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentruș
ocuparea func iei  de director la coala gimnazială  nr.1 Chi laz-sesiunea de concurs ianuarie-ț Ș ș
aprilie 2022.
           Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire  a prevederilor prezentei  se încredin ează primarulț
comunei i persoana desemnată la art.1.ș
           Art.3.-Prezenta hotărâre se adduce la cuno tin ă publică prin publicare pe pagina deș ț
internet a comunei i se comunică:ș
                    -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                    -Inspectoratului colar Jude ean Bihor;Ș ț
                    -persoanei desemnate la art.1.                   
                       Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                          Gavril Demjen
                                                                                                                     Contrasemnează,
                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                         Ioan Tiriteu
Nr.17 din 4 martie 2022.

                          


