
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL REBRl~OARA 

HOTARARE 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebri~oara ~i al unui 

membru supleant, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, 
din cadrul consursului pentru ocuparea postului de director adjunct la ~,coala 

Gimnaziala ,,Iacob ~i Ioachim Mure~anu "-Rebri~oara 

Consiliul local Rebri~oara, intrunit in ~edinta ordinara in prezenta a 12 
consilieri locali din 12 consilieri in functie; 

A vand in vedere: 
-Proiectul de hotarare, initiat de primarul comunei Rebri~oara privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului local Rebri~oara ~i al unui membru supleant, care va face parte 
din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul consursului pentru ocuparea 
postului de director adjuct la Scoala Gimnaziala,, Iacob ~i Ioachim Mure~anu" inregistrat 
sub nr.15 din 18.02.2022. 
-Adresa nr.1612/10.02.2022 a Inspectoratului ~colar Judetean Bistrita-Nasaud, inregistrata 
la Primaria comunei Rebri~oara sub nr.1134 /16.02.2022 prin care se solicita desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului local Rebri~oara ~i un membru supleant, care va face parte 
din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul consursului pentru ocuparea 
postului de director adjuct la Scoala Gimnaziala " Iacob ~i Ioachim Mure~anu". 
-Raportul secretarului general al comunei, nr. 1173 /18.02.2022 privind necesitatea 
desemnarii unui reprezentant al Consiliului local Rebri~oara ~i un membru supleant, care 
va face parte din Comisia de evaluare pentru proba de interviu, din cadrul consursului 
pentru ()Cuparea postului de director adjuct la ~coala Gimnaziala " Iacob si Ioachim 
Mure~anu "-Rebri~oara; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara nr. 1172 /18.02.2022; 
-A vizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara, Inregistrat cu nr.1301/25.02.2022; 
-Prevederile art.96 alin.(1) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
-Prevederile art.5 pct.( 4) lit.c)-ii) ; art.5 pct.(9), lit.c); art.31 din anexa Ordinului 
Ministerului Educatiei nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ~i 
desfa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in temeiul dispozitiilor ~i art. 129 alin. (2), lit.d), alin.(7), lit.a), alin.(14) ; art 139 
alin.(1) si alin.(6) ~i art.196 alin (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTARA~TE: 

ART.I Se desemneaza domnul Rotar loan - consilier local, reprezentant al Consiliului 
local Rebri~oara, ca membru in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul 
consursului pentru ocuparea postului de director adjunct la $coala Gimnaziala '' Jacob ~i 
Joachim Mure~anu" din Rebri~oara . 
ART.2 . Se desemneaza doamna Scurtu Otilia - secretar general al comunei Rebri~oara, 
reprezentant al Consiliului local Rebri~oara, ca membru supleant in Comisia de evaluare a 
probei de interviu, din cadrul consursului pentru ocuparea postului de director adjunct de 
la $coala Gimnaziala'' Iacob ~i Ioachim Mure~anu" din Rebri~oara . 
ART.3. - Reprezentantul Consiliului Local al comunei Rebri~oara ~i membrul supleant in 
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de 
director adjunct la Scoala Gimnaziala '' Iacob ~i Joachim Mure~anu" din Rebri~oara, vor 
indeplini atributiile prevazute la art. I, pct.5 - (9), lit.c) din Ordinul Ministrului Educatiei 
Nationale nr.3026/2022 pentru modificarea ~i completarea Metodologiei privind 
organizarea ~i desfa.~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director 
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul Ministrului 
Educatiei nr. 4597 /2021. 
ART.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza domnul 
Clapau Viorel- primarul comunei Rebri~oara prin persoanele nominalizate la art. I si art.2 . 
ART.5 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Rebri~oara in 
~edinta ordinara, cu respectarea prevederilor art.139 alin.l ~i alin.6, din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 12 voturi"pentru",_0_ 
voturi "impotriva" ~i _O_ "abtineri", din 12 consilieri prezenti la ~edinta ~i 12 in functie. 
ART.6 Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin grija secretarului general al 
comunei ~i se transmite, catre: 

-Instituµa Prefectului Jud. Bistrita-Nasaud; 
-Primarul comunei Rebri~oara; 
- Inspectoratul $colar Judetean Bistrita-Nasaud; 

PRE~EDINTE DE ~ED INT;\, -----..._ BURDELJ (: 
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