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Nr.39l 25.02.2022

HOTANANg
privind aprobarea desemndrii unui membru supleant al consiliului Locar Huedin pentru a face parte din comisiade evaluare a probei de interviu la concursul pentrl o*pur.u iunctriilor Je dir;;. rJ director a-djunct din unit[filede invdflmAnt preuniveristar de stat din unitatea administrativ-teritoriald - Ora; Huedin.

Consiliul Local Huedin intrunit in qedinfa ordinard din data de 25.02.2022.
AvAnd in vedere adresa Inspectoratului $colar Judefean nr.1105/5/0g.02.2022 prin care s-a solicitat,conform modificdrilor suryenite urmare a ordinului M.E nr.3026/2022, desemnarea unui repeprezent ant alconsiliului local qi un membru supleant care si facd parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrulconcursului pentru ocuparea funcfiei de director gi director adjunct din unitafile de inv6f6mant preuniversitar de statdin unitatea administrativ-teritorial[.
in vederea organiz[rii gi desftqurdrii concursului pentru ocuparea funcfiilor de director gi director adjunctdin unitd{ile de inv5fdmant preuniversitat de stat din judeful cluj, prin adresa Inspectoratului $colar Judetean clujnr' 10922/28'10'2021s-a solicitat desemnarea unui reprezentant al consiliului iocal Huedin pentru a face partedin comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcfiei de director gi directoradjunct din unitilile de inv[famant preuniversitar de stat din unitatea administrativ-teritoriald.
Jinand seama de faptul cd prin adoptarea Hot6r6rea consiliului Local nr.13 4/0g.11.2021 s-a aprobatdesemnarea rcprezentanului consiliului Local Huedin pentru a face parte din comisia de evaluare a probei deinterviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcfiei de director gi director adjunct din unitdlile de inv[f'mantpreuniversitar de stat din unitatea administrativ-teritoriald, se impune adoptarea unei hotbrdri prin care s[ sedesemneze membrul supleant pentru a face parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrulconcursului pentru ocuparea funcfiei de director gi director adjunct din unitdfile de invdfdmant preuniversitar de statdin unitatea administrativ-teritoriald.
Avand in vedere proiectul de hotdrare nr. 1235/10.02.2022 inaintatde primar gi avizat de comisia pentrucultur5, culte, invd(Emdnt, sdndtate, familie, copii, tineret gi sport la gedinfa din data d,e 17.02.2022.
conform prevederilor art'I, pct'5 ale ordinului Ministerului Educatiei nr.302612022-pentrumodificarea gicompletarea Metodologiei privind organizareagi desfrgurarea concursului pentru ocuparea funcfiilor de director gidirectoradjunctdinunit61iledeinv5fdm6ntpreuniversitardestat,aprobatdPrin

4.597t2021.

Lu6nd in considerare prevederile art. 129, alin.2,lit.d, alin. 7,lit.a, art.73g,gi art. 1g6, alin.1, lit.a din ouGnr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

Art'1' se aprobd desemnarea unui ,n.#r3;fr.:f ; linr,,,urr, Locar Huedin pentru a face parre din
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcfiilor de director gi director adjunct din
unitilile de invdfdmant preuniveristar de stat din unitatea administrativ-teritoriald - orag Huedin, in persoana d.lui
Matiq Horea Dorin.

Art'2' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin{eazl Inspectoratul Judetean Scolar cluj.
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Contrasemneazd, Secretar General UAT.
CozeaDan


