
 

   

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ   

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 318 

din  15 octombrie  2021 

 
privind desemnarea unui număr de patru reprezentanţi ai Consiliului local în Comisia de 

evaluare a probei interviu ca urmare a desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, precum și în 

cadrul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinara de lucru, 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 71384/ 2021, 

inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin  Direcţia Şcoli, privind desemnarea unui număr 

de patru reprezentanţi ai Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei interviu ca urmare a 

desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat, precum și în cadrul cluburilor sportive școlare, palatelor și 

cluburilor copiilor. 

 Raportul de specialitate nr. 71789/3335/2021 al Direcției juridice, contencios 

administrativ și administrație publică locală, 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureş; 

 

 În conformitate cu prevederile: 

 Ordinului ministrului educației nr.4597/2021, modificat prin Ordinul nr. 
5195/2021, privind aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat 

 Art.20 din Legea educaţiei naţionale  nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare  

 Art. 80-81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative cu modificările şi completările ulterioare 

  

 În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin. 7  lit.”a” si “d”, art.136, art.139 alin.1, din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H o t ă r ă ş t e : 

  

Art. 1. Se aproba desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, în 

Comisia de evaluare a probei interviu ca urmare a desfășurării concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

precum și în cadrul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor în persoana 

numiţilor : 

 

1. Berecki Sándor – consilier local municipal 

2. Radu Bălaş – consilier local municipal 

3. Moldovan Călin – consilier local municipal 

4. Şarlea Horea – consilier local municipal  



 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Şcoli şi persoanele desemnate la art.1. 

 

  Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- persoanelor desemnate la art.1 

- Direcţiei Școli 

- Inspectoratului Şcolar Județean Mureș 

  

 

 

                                                                                                                        Preşedinte de şedinţă 

                                   Kelemen Atilla-Márton 

 

 

 

 

 

                                  Contrasemnează    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                                Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  20 voturi  „pentru”)  


