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HOTARAREA NR. 16 DIN 25.02.2022 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Şinca in 
Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului 

de director al unităţii de învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Şinca 
 

Consiliul Local al comunei Şinca, intrunit in şedinţa ordinară din data de 25.02.2022, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 933/14.02.2022 a primarului comunei Şinca, 

precum şi raportul de specialitate al secretarului general al comunei Şinca nr. 934/14.02.2022, 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Şinca in Comisia de evaluare 

a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unităţii de 

învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Şinca precum si solicitarea Inspectoratului Scolar al 

Judeţului Braşov nr. 1020/10.02.2022,  

            Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Şinca; 

Tinand cont de prevederile art. 5, 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 O.M.E. 4597/2021 si modificata si completata 

prin  O.M.E. 3026/2022 si prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

        
 HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – (1) Se desemnează domnul/doamna Ghircoiaş Daniel-Nicolae, consilier in 

cadrul Consiliului Local Şinca ca si reprezentant al consiliului local Şinca in Comisia de evaluare 

a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unităţii de 

învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Şinca. 

             (2) Se desemnează domnul/doamna Muntean Radu Robert, consilier in cadrul 

Consiliului Local Şinca ca si membru supleant al consiliului local Şinca in Comisia de evaluare a 

probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unităţii de 

învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Şinca. 

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre persoana 

desemnată la art.1. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                       SECRETAR GENERAL  
 GHIRCOIAŞ DANIEL-NICOLAE                 GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 2 abtineri, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:          
- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 

- 1 ex. persoane nominalizate; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. Inspectoratului Scolar al Judeţului Braşov 


