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                                                          HOT RÂREA NR. 60 
                                                                     din 29.06.2017                   

privind desemnarea reprezentan ilor  Consiliului Local ca observatori în comisia de  
concurs pentru ocuparea funcțiilor de director din unit ile de înv mânt preuniversitar 

din oraşul Şimleu Silvaniei 
  
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 29 
iunie 2017; 

Având în vedere Adresa  nr. 4347/2017 a Inspectoratului colar Sălaj, Expunerea de motive nr. 
9197/2017 a Primarului oraşului imleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 9198/2017 al Secretarului 
delegat al oraşului imleu Silvaniei, Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, 
sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport a Consiliului Local i 
Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor  ale  Consiliului Local ; 

 În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările i completările 
ulterioare,  art. 13 alin. c  din OMEN nr. 3969/2017  pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar  şi ale  art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                          HOT R ŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă desemnarea d-lui LAZAR IOAN-RADU  ca observator în comisia de concurs 
pentru ocuparea funcției de director la Şcola Gimnazial  nr. 1 Pusta. 

Art. 2. Se aprobă desemnarea d-nei CORDIȘ ANDRADA-IOANA ca observator în comisia de 
concurs pentru ocuparea funcției de director la Clubul Copiiilor Șimleu Silvaniei. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  persoanele prevăzute la 
art. 1 - 2. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                - Primarul ora ului imleu Silvaniei; 

                      -  persoanele prevăzute la art. 1 - 2; 
           -  Prefectul Judeţului Sălaj; 
                -  unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la art. 1 – 2; 
                -  dosar hotărâri. 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDIN ,                                                     CONTRASEMNEAZ , 
                      OPREA MIHAI                                                                SECRETAR DELEGAT,  
                                                ALINA-MARIANA PETHO     


