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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

 

HOTĂRÂRE Nr.  10/2022 
privind desemnarea reprezentantului consiliului local Leliceni în comisia de 

interviu pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Nagy István 

Misentea, comuna Leliceni 

   
 
Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 

23 februarie 2022, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 12/2022, emisă de 

primarul comunei dl. Nagy István-Alfréd, la sediul primăriei Leliceni; 

 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 9/2022 privind desemnarea reprezentantului în 

comisia de interviu;  
- Referatul de aprobare înregistrat sub  nr.10/2022 înaintat de primarul 

comunei în calitatea sa de inițiator prin care propune desemnarea unui 
reprezentant în comisia de interviu; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
propriu al primarului; 

- Calendarul Concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 
ianuarie-aprilie 2022; 

- Solicitarea  înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Harghita cu nr. 
525/10.02.2022 privind comunicarea membrului desemnat în comisia de 
interviu; 

- Necesitatea desemnării unui reprezentant în comisia de interviu; 
 
Ținând cont de: 
- Art.5 pct. II-c-2-b, art.12 alin.(1) lit.b, art.15 și art.17 din Ordinul 

ministerului educației pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

- Art.96 alin.(1) și art.97 alin.(1) și alin.(2)  din Legea nr.1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activități social-culturale, culte 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, 
tineret și sport; din cadrul consiliului local Leliceni; 

Luând în considerare discutiile purtate în cadrul ședintei; 
Cu respectarea prevederilor art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările 
și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a, art.139 
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

În temeiul art.7 alin.(13) din  Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare și 
ținând cont de calendarul organizării concursului pentru ocuparea posturilor de 
director și director adjunct al unităților de învățământ, conform căruia până la 4 
martie 2022 trebuie comunicat membrul desemnat, nu a fost posibilă afișarea 
proiectului de hotărâre timp de 30 de zile. 

 
                                              H O T Ă R Â Ş T E  

 
Art.1 Se desemnează ca membru în comisia de interviu pentru ocuparea 

postului de director al Școlii Gimnaziale Nagy István Misentea, comuna Leliceni, 
astfel:  

• d-na consilier Krézsek Erika – membru  
• d-l consilier Vitos László-Károly – membru supleant 
 

 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează 

primarul comunei Leliceni, Dl. Nagy István-Alfréd. 
 
  Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 
și se comunică: 

- Primarului comunei Leliceni  
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 
- Inspectoratului Școlar Județean Harghita 

                               
 
 
 
        Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,             Secretarul general al comunei,  
                 Biró Lajos                           Molnár Szidonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr.10 
Adoptată în ședința din data de 23 februarie 2022 
Cu un număr de  10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


