
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREANr.86/2021

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sita Buzaului ca m?mbru

in Comisia de evaluare a probei de interviu ’la concursul pentru ocuparea functiilor de

director si director adjunct la Scoala Gimnaziala “Nicolae Russu’’Sita Buzaului

Consiliu=ocal al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in sedinta

extraordinara,COnVOCata de indata, din data de lO. 1 1.2021 analizand referatul de aprobare

al pl`imarului referitor la proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantului

consiliului local Sita Buzaului ca membru in Comisia de evaluare a probei de interviu’1a

concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala
負Nicolae Russu"Sita Buzaului;

vazand ca pfoiectしIl de hotarare este insotit de raportul compartimentului de

specialitate din cadrul prlmarlel,PreCしIm Si de avizul comisiei de specialitate in domeniul

invatamant,Sanatate Si finilie,aCtivitati social culturale si culte precum si de avizul

secretarului general al comunei;

avand in vedere adresa nr.8584/27/27"10.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean

Covasna inregistrata la Primaria Sita Buzaului sub nr.8724/28.10.2021;

in baza prevederilor artj,lit・,,c,,,PCt・2’1it・”b” din Ordinul Ministerului Educatiei

nl∴4597/06.08.202 1 pentru aprobarea MetodoIogiei privind organizarea $i desf恥rarea

concursului pentru ocuparea functiilol. de directorかdirector a叫nct din unit叫ile 。e inv坤m餌

preuniversitar de stat, Cu mOdificarile si completarile ulterioare si ale artJ29, alin. 2’1it・負d”,

alin. 7, lit. “a” din O.U・G.ur.57/2019 privind Codul administrativ,Cu mOdifroarile si

completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art139,alin.1 si art工96’alin工1it・負a” din O.U.G.

nr. 57/201 9 privind Codul administrativ’Cu mOdificarile si completarile ulterioare;

。1 。。nSiliul霊豊蒜蒜詩誌器認諾霊蕊謹書露等諾
de interviu, la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director a吋vnct la Scoala

Gimnaziala “Nicolae Russu"Sita Buzaului.

Art.2.Cu adししCerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza

prlmarul comunei.

10.1l.202l

Po彿ニPRESEDINTE

onica Dorin-Vio

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

C ONTRASEMNEAZA

ecretar general al comunei

BoriceanMi粧
し/

ーI exemplar Prefectura JudetulしIi Covasna

- 1 exemplar dosar sedinta consiliu1 1ocal

-1 exemplar ISJ COVASNAcolii Gimnaziale “Nicolae Russu,,Sita Buzaului

-l exemplar persoanelor desemnate la art.1


