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  HOTĂRÂREA nr. 70 
din 27 octombrie 2021                                              

 
 
            Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Nădrg pentru a face parte din 
Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din UAT Comuna Nadrag. 
  
 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere adresa nr. 13373 din 29.09.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Timiş, referitoare la desfăşurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
sesiunea 2021. 
              Având în vedere referatul nr. 2067/22.10.2021 al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre; 
              Având în vedere referatul  nr. 2068/ 22.10.2021 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul favorabil nr. 2069/22.10.2021 al comisiei de specialitate a 
consiliului local; 
              Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4597/2021 al Ministrului Educaţiei pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea 
functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 
              În temeiul prevederilor art. 129 al.(7) lit.a) şi art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 – 
Codul administrativ. 
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ. 
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
             
            Art. 1  Se  desemnează dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, ca reprezentant 
al  Consiliului Local al Comunei Nădrag  în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar din UAT Comuna Nadrag sesiunea 2021. 
            Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
- Afişare.                                                                        

                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                         Andrei Flavia Ioana 
  
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


