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  H O TĂ R Â R E 
privind  desemnarea   reprezentantului Consiliului local Șieu Măgheruș în comisia de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 
director în unitatea de învățământ preuniversitar din comuna Șieu Măgheruș, județul 

Bistrița-Năsăud 

 

 Consiliul local  al  comunei  Șieu Măgheruș ,  judeţul Bistriţa- Năsăud, întrunit în 
şedinţă ordinară în data de 28.10.2021 ;  
                Având în vedere:  

- adresa Inspectoratului Școlar județean Bistrița-Năsăud , înregistrată la Primăria 
comunei Șieu Măgheruș  sub  nr. 7404/25.10.2021; 

-referatul de aprobare a primarului comunei  Șieu Măgheruș  cu nr. 7470/ 27.10.2021; 
-raportul întocmit de  secretarul general al comunei d-na Dan Marinela Dalia 

înregistrat sub nr.7471/27.10.2021 ;  
-prevederile art.2 alin.1 coroborat cu art. 5/II, lit.c, Capitolul II din ANEXA la Ordinul 

ministrului educației 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 ; 
      -prevederile art. 257 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, lege privind transparenţa decizională in 
administraţia publică; 
        -prevederile art.129 alin.7 lit.a,art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019,privind   Codul  
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
       -avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș 
înregistrat sub nr.29 /27.10.2021;        
        În     temeiul  prevederilor    art.196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019,privind   Codul  
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                                       H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

            Art. 1 .  Se desemneaza  reprezentantul Consiliului local Șieu Măgheruș în comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcție de director în 
unitatea de învățământ preuniversitar din comuna Șieu Măgheruș  județul Bistrița-Năsăud, 
domnul    consilier local Pop Ioan- Claudiu. 

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș  
online  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți  13 consilieri,  voturi pentru 13, 
abţineri  -  , împotrivă -   . 
 
             Art.3. Prezenta se aduce la cunoştinţă     publică   prin   afişare   şi  se comunică   prin  
grija  secretarului  general al comunei d-na Dan Marinela Dalia   cu: 
         - Instituţia     Prefectului – Judeţului     Bistriţa-Năsăud 
          - Consilierul   local  nominalizat  la  art. 1 ; 
           - Primarul    comunei   Șieu Măgheruș; 
         -  Inspectoratul Școlar județean Bistrița-Năsăud. 
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