
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Hârtop în Comisia de evaluare a probei de 

interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Hârtop 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, având în vedere: 

- Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, în calitatea sa de inițiator al proiectului de 

hotărâre,  înregistrat cu nr.3537  din 14.10.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Adresa Comisiei Județene de Concurs din cadrul Inspectoratului Județean Suceava, nr. 

11199/52/14.10.2021 prin care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local Hârtop în  

Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director 

al Școlii Gimnaziale Hârtop 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Hârtop, înregistrat cu nr. 3508 din 14.10.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea 

aprobării proiectului de hotărâre; 

-  Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Hârtop; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Legii  Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- art.5, alin. II, lit.c din anexa la OME nr.4597 din 6.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin. (7), lit. a,  art.139, alin.(1), art.196, alin. (1), lit.a 

din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliul Local Hârtop, adoptă prezenta 

HOTĂRĂRE: 

     Art.1 -  Se desemnează dl. consilier local Leonte Ionel ca reprezentant  al Consiliului Local Hârtop, în  

Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii 

Gimnaziale Hârtop. 

Art. 2. -  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Comisiei județene de concurs 

din cadrul Inspectoratului Județean Suceava,  primarului comunei Hârtop,  Instituției prefectului - județul 

Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare 

pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 
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