
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNSrLruL LocAL al COMUNEI PAULE$TI

HOTARAREA NR. 13 12022
privind desemnarea unui reprezentant si unui membru supleant din partea Consiliului Local

Paulesti care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu
din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la unitatea de

invatamant din Comuna Paulesti, judetul Satu Mare

Consiliul Local Piuleqti, judeful Satu Mare, intrunit in gedinfa ordinard convocatd pentru data de

22.02.2022, la sediul Cdminului Cultural din localitatea Pduleqti, judetul Satu Mare,
Avind in vedere:
- referatul de aprobare nr. 1471116.02.2022 al initiatorului proiectului,
- raportul nr.1472116.02.202I al cabinetului primarului,
- raportul nr.165012I.02.2022 al compartimentului de specialitate,
- Avizul nr.3122.02.2022 al Comisiei de specialitate II - invatamant,
- adresa m.974109.12.202I a Inspectoratului Scolar Satu Mare, inregistrata la Primaria Paulesti cu

nr. 1332110.02.2022,
inbaza prevederilor:
- art. 5lit. c pct. 2lit. ii din Ordinul nr. 302612022 pentru modificarea si completarea Metodologiei

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct

din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr.

4.597/202r,
in temeiul:
- art. 129 alin.2lit. d, alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 1, art. t40 alin. 1 qi art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G.

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificbrile qi completdrile ulterioare,
HOTARA$TE:

Art.L Se desemneazd domnul primar Bontea Zenoviu Stelian, ca reprezentant al Consiliului Local

Paulesti, care sd facd parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru

ocuparea functiilor de director / director adjunct de la unitatea de invdtdmdnt din Comuna Pduleqti, judetul

Satu Mare.
Art.2 Se desemneazd domnul viceprimar Lele Adrian Gabriel, ca membru supleant din partea

Consiliului Local Paulesti, care sd facd parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul

concursului pentru ocuparea functiilor de director / director adjunct de la unitatea de invdtdmdnt din

Comuna Piulegti, judetul Satu Mare. , '

Art.3 iu ducerea la indeplinire aprezentei hotbrdri se incredin{eazdPrimarul Comunei Pduleqti.

ArtA Pr"renta hotdrdre se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se predd

primarului Comunei Pdulegti, pentru ducere la indeplinire, unul se comunicd lnstitutiei Prefectului Judetului

Satu Mare, unul se an"*"ai la dosarul gedin{ei qi unul se va aduce la cunogtinlE public[, prin grija

secretarului general al UAT Paulesti.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Simona - Marg^rfra IEDERAN
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Voturi pentru 15

Voturi impotrivd 0

Abtineri 0

Nr. total al consilierilor in functie 15

Piulefti, la data de 22.02.2022

Contrasem neazd pentru legalitate

Secretar General UAT Comuna Pduleqti

ManuelaFva BERNAT
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Nr. total al consilierilor prezenti 15

Nr. total al consilierilor absenti 0

astfel, hotirdrea a fost adoptatd cu cvorumul prevazut de art' 139 din O'U'G' nr' 5712019'
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