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Judetul Caras Severin                                                             

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                            

-Consiliul  Local –         

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui reprezentant si a unui membru supleant în comisia de 

evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției vacante de 

director din unitatea de învățământ preuniversitar de stat din comuna Eftimie Murgu 
 

Consiliul local al comunei Eftimie Murgu, întrunit în şedinţă ordinara în data de 17.02.2022, 

   

        Luând act de Raportul de specialitate nr. 13/2 din 16.02.2022 al Secretarului General 

al U.A.T. Comuna Eftimie Murgu  și Referatul de aprobare al Primarului 

Comunei Eftimie Murgu; 

        Vazand adresa nr. 1375 din 14.02.2022 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean caras 

Severin prin care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local si a unui 

membru supleant, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 

concursului pentru ocuparea funcției vacante de director din unitatea de învățământ 

preuniversitar de stat  din localitate, 

          Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

LocalEftimie Murgu; 

          Conform prevederilor art. 5, alin. (4), lit. c) din Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 

nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul ministrului Educației nr. 5195/2021 

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului educației nr. 4597/2021 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat; 

         Ținând cont de faptul că în sensul Legislației anterior menționată reprezentantul 

desemnat de Consiliul Local  trebuie să  dețină studii superioare universitare, 

          În temeiul art.129 alin. (1) și alin. (7), lit.”a”, art.139 alin.1) și art. 196, alin.1 lit.”a” 

din O.UG. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art.1 Se aprobă numirea unui reprezentant al Consiliului Local, care să facă parte din 

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

vacante de director  din unitata de învățământ preuniversitara de stat din localitatea Eftimie 

Murgu, în persoana domnilor  consilieri: Dl./. Lopatita Pavelica  membru si Dl./. Cocias 

Nicolae, membru supleant. 

         Art.2. Secretarul general al comunei Eftimie Murgu va comunica prezenta hotărâre:  -   

- Instituției Prefectului – Județul Caras Severin, Inspectortaului scolar al judetului Caras 

Severin, Primarului comunei Eftimie Murgu,  - dlui. Lopatita Pavelica reprezentant al 

Consiliului local al comunei Eftimie Murgu în Comisia de evaluare a probei de interviu din 

cadrul concursului pentru ocuparea funcției vacante de director si dlui. Cocias Nicolae 

membru supleant. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate, 

   SUTA LAZAR LAURENȚIU                    Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   


