ROMANIA
JI'DETUL CLUJ
CONSILruL LOCAL HUEDIN
HO

TARARE

privind aprobarea desemnarii reprezentantului Consiliului Local Huedin, penfiT a face parte
din Comisia de
evaluare a probei de interviu din.cadrul concursului pentru ocuparea funciiei de directoi
/director adjunct din
unitilile de invdfAmant preunivetsitar de stat din unitatea administrativ-teritoriali-Orag Huedin, (Liceui
Teoretic
,,octavian Goga "Huedin, Liceul Tehnologic ,,Vladeasa" Huedin),respectiv pentru diiector la Grddinila cu pp
,,Prichindeii Veseli" Huedin.

consiliul Local Huedin intrunit in gedinla extraordinard din data de 0g.r1.202r.
Avand in vedere solicitarea Inspectoratului $colar Judelean Cluj nt. 1092212g.10.2021 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin pentru a face parte din
Comisia de evaluare a probei de

inter\iiu din cadrul concursului pentru ocuparea funcliei de director qi director adjunct
din unitelile de invlJAmant
preuniversitar de stat din unitatea administrativ-teritoriali,Oraq Huedin.

finAnd seama de referatul nr.87 81129.10.2021 inaintat de compartimentul Resurse Umane din cadrul
Primdriei Oragului Huedin prin care propune aprobarea proiectului de hotdrAre privind desemnarea

reprezentantului Consiliului Local Huedin penfiu a face pafte din Comisia de evaluare probei
a
de interviu din
cadrul concursului pentru ocuparea funcliei de director qi director adjunct din unitafile de invelemant
preuniversitar de stat din unitatea administrativ-teritoriald_Orag Huedin.
AvAnd in vedere proiectul de hot[rare nr. 8835/01.11.202I inaintat de primar qi avizat de comisia pentru
culturd., culte, invlfdmAnt, sdnltate la qedinla din data de 04.11.2021.
Ludnd in considerare prevederile art.5 lit.c), alin.(2) lit.b) "Comisia de evaluare a probei de interviu",
din
Metodologia privind organizarea gi desfiqurarea concursului pentru ocuparea funcliilor de director gi
director

adjunct din unitdlile de invalemett preuniversitar de sta! aprobatd cu Ordinul Ministerului Educatiei
nr.4597 12021, cu modificdrile qi completIrile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 1.29, alin.2, lit.d, alin.1,lit.a, afi.139,9i art. 196, alin.l, lit.a din ouG nr.
57 12019 privind Codul Administrativ.

HorAR,4.$rE
Alt.l.

Se aprobd desemnarea reprezentantului Consiliului Local Huedin, pentru a face parte din Comisia

de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcliei de director
/director adjunct din

unitalile de invdlAmant preuniversitar de stat din unitatea administrativ-teritoriald-Oraq Huedin, (Liceul Teoretic
,,Octavian Goga "Huedin, Liceul Tehnologic ,,Vladeasa" Huedin), respectiv pentru director la Grldinita cu pp
,,Prichindeii Veseli" Huedin, in persoana d.nei Buzaq _ Fekete Maria.

4rt.2. Ptezenta hotarare se transmite Inspectoratului Judegean $colar Cluj, Liceului Teoretic Octavian
Goga Huedin, Liceului Tehnologic ,,Vladeasa,, Huedin, Grddinitei cu PP Prichineii Veseli Huedin gi
d.nei Buzas
-Fekete Maria.
Nr'. 134108.11.2021

Consilieri total:
Consilieri prezenJi:
Consilieri absenti:

15

Votat pentru:

10

Consilieri care nu au votat
Preqedinte de qedinld,

ing. Simplicean Horea

ContrasemneazA, Secretar General
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