ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â RE A Nr .9 8 .
Din data de 03.11.2021.
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Crasna în Comisia de
evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director si director adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr 287/2009, republicat
d) art. 2 alin. (2), art.41 alin.(5), art.50 alin. (4), art. 58, art. 59, art.61 , art.62 și art.70 din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
e) art.5 (II), lit.c), punctul 2),lit.b) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4598/2021
f) art.129.alin.(2) lit. “a” şi „d” alin.(7) lit.”a” pct.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu modificările și
completările ulterioare;
Văzând adresa emisă de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, prin care solicită desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Crasna în Comisia de evaluare a probei de interviu
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director
adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna;
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Crasna, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr.10912/01.11.2021; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Crasna, înregistrat sub nr.10916/01.11.2021 avizul comisiei de specialitate al
consiliului local;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al comunei Crasna în Comisia de
evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director si director adjunct al Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna, după cum
urmează : doamna comnsilier local Katona Ibolya.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primar;
- Liceul Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna;
- persoanelor desemnate la art.1.;
- site: www.primariacrasna.ro- Monitorul oficial local;
- Dosar Hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează,
Suto Attila
Secretarul general al comunei
Lazar Veturia

