
          

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. 64 

din  24  februarie 2022 
 

privind desemnarea a doi reprezentanți și doi membri supleanți ai Consiliului Local al 

Municipiului Târgu Mureș în  comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat  din Municipiul Târgu Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

 

 

 

 Consiliul local al municipiului  Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.71/12079 din 15.02.2022, iniţiat de Primar prin Direcţia Şcoli - 

Serviciul coordonare administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind 

desemnarea a doi reprezentanți și doi membri supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu 

Mureș în  comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din Municipiul 

Târgu Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, 

b) Propunerile  formulate în cadrul şedinţei Consiliului local,  

c) Raportul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală 

nr.13.591/2022, 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art.258 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, art.5 pct.II, lit.”c” din 

anexa la Ordinul nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei  privind organizarea și desfășurarea 

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

preuniversitar de stat 

- Ținând seama  de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,;  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. “d”, alin.(7), lit.”a”, alin.(14), art.136 

alin.(1), art.139 alin. (1), precum şi art. 196  alin. (1) lit.”a “ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu 

Mureș în Comisia de evaluare a a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din Municipiul 

Târgu Mureș: 

-  Dl. consilier local  Szabo Arpad, 

  -  Dl. consilier local Kiss Zoltan. 

 



Art.2. Se aprobă desemnarea a doi membri supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu 

Mureș în Comisia de evaluare a  probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Târgu Mureș: 

- D-na consilier local Kakassy  Blanka 

  - Dl. consilier local Şarlea Horea. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul  

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Şcoli-Serviciul coordonare administrare, urmărire şi aprobare a 

bugetelor de cheltuieli administrative. 

 

Art.4.  În conformitate cu prevederile art.252, alin.(1), lit.”c”  și ale art.255 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

         Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei Şcoli - Serviciul coordonare, administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de 

cheltuieli administrative; 

- Inspectoratului Școlar Județean Mureș; 

- Persoanelor nominalizate la art.1 și art.2. 

 

 
 

 

      Preşedinte de şedinţă, 

                                              Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 
      (Hotărârea a  fost   adoptată  cu  21  voturi  „pentru”)  
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


