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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 194/2021   

privind  aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului local  pentru a face 
parte din comisiile de interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Haţeg 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând raportul primarului oraşului Haţeg nr. 336/100  din 04.11.2021,  prin care 
se propune aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului local  pentru a face parte din 
comisiile de interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Haţeg, în scopul respectării legislaţiei 
în materie, urgenţa aprobării actului administrativ fiind motivată de termenele de constituire a 
comisiilor, prevăzute în calendarul concursului. 
 Având în vedere: 
a)adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr. 4697/11/28.2021, înregistrată la 
Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 22188 din 28.10.2021;  
            În conformitate cu dispoziţiile art. 257 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (II) lit. c) punctul 2.b) din 
anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale  nr. 4597/2021 pentru organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 
lit. ee) şi art. 139 alin. (6-(9), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), 
alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

 
                                                                    HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1 Se aprobă desemnarea ca reprezentant al Consiliului local  pentru a face parte din 
comisiile de interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Haţeg, a domnului Pasconi Valentin, 
secretar general al oraşului Haţeg. 
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 3 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei  Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Inspectoratului scolar 
al Judeţului Hunedoara, Serviciului juridic, Compartimentului administraţie publică locală, 
persoanei interesate. 
 
Haţeg, 04 noiembrie 2021 
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