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Romania 
Judeful Mure~ 

Comuna Sanpaul 
Consiliu local Sanpaul 

547550, Sanpaul, nr.261/A 
Tel:0265713512/Fax:0265713506 

E-mail :sinpaul@cjmures.ro 

HOT ARAREAnr. 55 
din 26.10.2021 

privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Sanpaul in 
comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcfiilor vacante de 

director ~i director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judeful 
Mure~, sesiunea 2021 

Consiliul local Sanpaul 'intrunit 'in ~edinta ordinara de lucru din 26.10.2021 
A vand 'in vedere: 
Referatul de aprobare al primarului comunei Sanpaul , 'inregistrat cu nr.5257 din 18. l 0.2021, 

precum ~i Raportul de specialitate al secretarului general al comunei, 'inregistrat cu nr. 5256 din 
18.10.2021; 

Adresa nr. 8233 din 06.10.2021 emisa de Jnspectoratul $colar Judetean Mure~ 
Prevederi le art.5, punctul II, lit.a) ~i c) din Metodologia 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, modificata ~i 
completata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 5195/202 1 privind modificarea ~i completarea 
anexei la Ordinul ministrului educatiei nr.4597/2021. 

Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Sanpaul 
Prevederile art.129 alin.(2) lit.d) alin.(7) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
in temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a), ~i art. 197 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARE~TE: 

Art.I.Se desemneaza d-na OPRI$ SIMONA, ca reprezentant al Consiliului local al 
comunei Sanpaul 'in comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea functiilor vacante de director ~i director adjunct din unitatile de 'invatamant preuniversitar 
de stat din judetul Mure~, sesiunea 202 1. 

Art.2. Prezenta botarare se comunica: 
-primarul comunei Sanpaul 
-Institutia Prefectului - Judetul Mure~ 
-Inspectoratul $colar Judetean Mure~ 
-persoanei nominalizate la art. 1 din rezenta hotarare. 
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Adoptata cu IO voturi "pentru" , 0 ,,impotriva" ~i 0 "abtineri" 
Consilieri locali: in func\ie: 13, prezen\i: 10 

Contrasemneaza pt legalitate, 
Secretar e:en~ik 
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