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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai ca membri 

şi membri supleanţi în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de 

pe raza oraşului Valea lui Mihai, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 

  

 

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25 februarie 2022, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai ca membri şi membri supleanţi în comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Valea lui Mihai, sesiunea ianuarie – 

aprilie 2022 nr.16/P.H./23 februarie 2022, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. 

Nyakó Iozsef, avizat de Comisia: Învăţământ, cultură, tineret şi sport a Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 955/23 februarie 2022 şi 

Raportul de specialitate al Secretarului general al oraşului Valea lui Mihai, nr.960/23 

februarie 2022, 

- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, nr.26/CD/2022, înregistrată sub 

nr.753/14 februarie 2022, 

- prevederile art.257 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.5 alin. (4) 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 Ministrului educației 

nr.4597/2021, modificată şi completată prin Ordinul Ministrului educaţiei nr.3026/2022, 

În baza  art.129 alin.(7) lit. a, art.136 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai, ca membri şi membri supleanţi în comisia de evaluare a  probei de interviu pentru 

concursul de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza oraşului Valea lui Mihai, sesiunea ianuarie – aprilie 2022, 

după cum urmează: 
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1. Liceul Tehnologic nr. 1 – Valea lui Mihai: 

 Dl. Csengeri Csongor-Antal - membru 

 D-na Gabor Eva - membru supleant 

2. Şcoala Gimnazială „Zelk Zoltan” – Valea lui Mihai: 

 Dl. Karsai Jozsef-Attila - membru 

 Dl. Krizsan Csaba-Geza - membru supleant 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – judeţului Bihor, 

 Primarul oraşului Valea lui Mihai,  

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor,  

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

 la dosar 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    Contrasemnează pentru legalitate:                                     

             Iuhas Monika- Hilda                                   SECRETARUL GENERAL  

                                AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                Todor Maria 

 

 

 

 

Nr.19 din 25 februarie 2022   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi:            17 

Hotărârea a fost adoptată cu: 13 voturi PENTRU 

                                     4 ABŢINERI   

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR.19/25 februarie 2022 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

1. 
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate 

[X] simplă;   [] absolută;   [  ] calificată; 
25/02/2022  

2.  Comunicarea către primar 07/03/2022  

3. Comunicarea către Prefectul judeţului Bihor 07/03/2022  

4. Aducerea la cunoştinţă publică 14/03/2022  

5. Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual -  

6. Hotărârea devine obligatorie/produce efecte juridice, după caz 14/03/2022  
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