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HOTĂRÂREA Nr. 50  

Din data de 28 octombrie 2021 

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din  

Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiei de director 

 în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş 

 
 Consiliul Local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 

octombrie  2021 

 Având în vedere: 

 referatul de aprobare a primarului comunei Boghiş  nr. 4904 din 20.10.2021; 

 raportul de specialitate nr. 4958 din 22.10.2021 al Compatimentului juridic și resurse umane; 

 raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 5034 din 27.10.2021;  

 prevederile art. 5, pct. II, lit. c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministerul Educaţiei nr. 4.597/2021; 

 Adresa Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș nr. 1348 din 20.10.2021; 

 prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare    

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.  Se desemnează domnul viceprimar Kovács Béla ca reprezentant al Consiliului Local 

pentru a face parte, în calitate de membru, în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 

ocuparea funcţiei de director  în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul viceprimar 

Kovács Béla. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj;  

- Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş; 

- Domnul viceprimar Kovács Béla; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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