ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 153 din 29.10.2021
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş în Comisia de
evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de conducere din unitățile de
învățămant preuniversitar de stat din UAT Tăuții Măgherăuș, respectiv Liceul Tehnnologic
«Traian Vuia».
Consiliul local Tăutii-Magherauş întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.10.2021.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului,
- Adresa nr. 7540 din 28.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, inregistrata
la Primaria Orasului Tautii Magheraus cu nr. 13526 din 28.10.2021;
- Prevederile art. 5, pct II, lit. c din Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597 din 06.08.2021, cu
modificările și completărilr ulterioare;
Tinand cont de avizul secretarului general al UAT Tăuții Măgherăuș;

-

Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:

Art. 1. Se desemneaza d-nul Mărieș Bogdan-Ioan ( PNL ), ca reprezentant al Consiliului
Local Tăuţii Măgherăuş în Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a
funcțiilor de conducere din unitățile de învățămant preuniversitar de stat din UAT Tăuții Măgherăuș,
respectiv Liceul Tehnnologic «Traian Vuia».
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul orașului dl. Marinescu
Dumitru, prin aparatul de specialitate.
Art. 3. Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului,
- Inspectoratului Școlar Județean Maramureș,
- Liceului „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş,
- Compartimentul juridic,
- Dlui Mărieș Bogdan-Ioan
- Se publică pe site-ul Primăriei.

Președinte de ședință,
Cadar Ioan - Cristian
Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu 14 voturi pentru
1 abtinere – Mărieș Bogdan-Ioan
Nr.153 din 29.10.2021

