
Nr. 4837/04.11.2021 

ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

REFERATDEAPROBARE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Reci in Comisia de evaluare 

a probei interviu, pentru candidatii care au optat pentru fuctiile vacante de director sau 
director adjunct la unitatea de invatamant 

~coala Gimnaziala " Antos Janos" Reci 

Constatand faptul ca, in perioada 15 noiembrie-08 decembrie 2021 se va organiza ~i des:fa~ura 

de catre lnspectoratul ~colar Judetean Covasna proba de interviu pentru candidatii care au optat 

pentru fuctiile vacante de director sau director adjunct la unitatile de invaµmant preuniversitar de 

stat. 

Avand in vedere adresa Inspectoratului ~colar Judetean Covasna nr. 8.584/24/27.10.2021, 

inregistrata la Primaria comunei Reci sub nr. 4750/28.10.2021, prin care solicita Consiliului local al 

comunei Reci desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei interviu, pentru 

candidatii care au optat pentru fuctiile vacante de director sau director adjunct la ~coala Gimnaziala 

" Antos Janos" Reci, comunicand in mod expres ca: "reprezentantul nominalizat nu poate sa fie 

membru fn Consiliu de Administra/ie al unitafii de fnva/amdnt". 

in conditiile prevederilor art. 256-258 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; art. 5 pct. IL lit. a ~i lit. c din O.M.E. nr. 4597/2021 

Metodologie privind organizarea ~i des:fa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i 

director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; O.M.E. nr. 5.195/2021 privind modificarea ~i completarea anexei la Ordinul ministrului 

educatiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ~i des:fa~urarea 

concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din unitatile de invaµmant 

preuniversitar de stat propun dezbaterea proiectului de hotarare alaturat in cadrul ~edintei 

extraordinare convocata la data de 8 noiembrie 2021. 

Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

JJ 



Nr. 4838/04.11.2021 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

PROJECT DE HOTAR.AflE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Reci in Comisia de evaluare 

a probei interviu, pentru candidatii care au optat pentru fuctiile vacante de director sau 
director adjunct la unitatea de invatamant 

~koala Gimnaziala " Antos Janos" Reci 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, in ~edinta extraordinara; 
Urmare a adresei nr. 8.584/24/27.10.2021 al Inspectoratului ~colar Judetean Covasna, 

inregistrata la Primaria comunei Reci sub nr. 4750/28.10.2021; 
Analizand Referatul de aprobare al Primarului comunei Reci nr. 4837/04.11.2021 ~i Raportul 

de specialitate nr.4839/04.11.2021 al Secretarului general al comunei; 
A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru 'invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 

protectie sociala, activitati social-culturale, culte ~i protectia copiilor ~i al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii pub lice ~i a drepturilor 
cetatenilor din cadrul Consiliului local al comunei Reci; 

in baza prevederilor: 
-art. 256-258 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 
-art. 5 pct. II. lit. a ~i lit. c din O.M.E. nr. 4597/2021 Metodologie privind organizarea ~i 

desfa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din unitatile de 
'invaµmant preuniversitar de stat, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

O.M.E. nr. 5.195/2021 privind modificarea ~i completarea anexei la Ordinul ministrului 
educatiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ~i desfa~urarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din unitatile de invaµmant 
preuniversitar de stat; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a, art. 139 alin. (1) ~i ale art. 196 
alin. (1) lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARA~TE 

Art. 1. - Se aproba desemnarea domnului consilier local _ ____ _ , ca reprezentant al 
Consiliului local al comunei Reci in Comisia de evaluare a probei interviu, pentru candidatii care au 
optat pentru fuctiile vacante de director sau director adjunct a ~colii Gimnaziale "Antos Janos" Reci. 

Art. 2. - Cu ducerea la 'indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
Comunei Reci prin compartimentele de specialitate. 

INITIATOR 
PRIMAR 

DOMBORA LEHEL-LAJOS 

JJ 
Avizat pentru legalitate 

Data. l:l .~ :.l. L. LP. i./' 
Secretar gen~ 1.mel 



Nr. 4839/04.11.2021 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
SECRETAR GENERAL 

RAPORT DE SPECIALITAE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Reci in Comisia de evaluare 

a probei interviu, pentru candidatii care au optat pentru fuctiile vacante de director sau 
director adjunct la unitatea de invatamant 

~koala Gimnaziala " Antos Janos" Reci 

Constatand faptul ca, in perioada 15 noiembrie-08 decembrie 2021 se va organiza ~i desfa~ura 
de catre lnspectoratul $colar Judetean Covasna proba de interviu pentru candidatii care au optat 
pentru fuctiile vacante de director sau director adjunct la unitatile de invatamant preuniversitar de 
stat. 

Avand in vedere adresa Inspectoratului $colar Judetean Covasna nr. 8.584/24/27.10.2021, 
inregistrata la Primaria comunei Reci sub nr. 4750/28.10.2021, prin care solicita Consiliului local al 
comunei Reci desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei interviu, pentru 
candidatii care au optat pentru fuctiile vacante de director sau director adjunct la $coala Gimnaziala 
" Antos Janos" Reci, comunicand in mod expres ca: "reprezentantul nominalizat nu poate sii fie 
membru fn Consiliu de Administraf ie al unitii/ii de fnviifiimdnt". 

A vand in vedere prevederile: 
- art. 258 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare: 
"lnspectoratul $Colar nume$le comisia de concurs pentru ocupareafunc/iei de director, respectiv de 
director acijunct al unitii/ii de fnvii/iimdnt preuniversitar, unitii/ii conexe a fnviifiimdntului 
preuniversitar, unitii/ii de fnviifiimdnt pentru activitii/i extra~colare ". 
- art. 5 punctul II.: "solicitii, fn scris, autoritii/ilor pub/ice locale, universitii/ilor, companiilor 
partenere $i ministerului educafiei nominalizarea membrilor fn comisiile de evaluare a probei de 
interviu". 

Potrivit celor descrise mai sus propun dezbaterea proiectului de hotarare alaturat in cadrul 
~edintei de consiliu. 

Secretar general al comunei 
Nemeth Timea-Katalin 

kJL_ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, 

linistii publiC(l ,tS,i a drepturilor cetatenilor 
Nr.~ /Og. )1. !W~\ 

RAPORT DE A VIZARE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Reci in Comisia de 
evaluare a probei interviu, pentru candidafii care au optat pentru fucfiile vacante de 

director sau director adjunct la unitatea de invafamant 
Scoala Gimnaziala "Antos Janos" Reci 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 8 noiembrie 2021 , a analizat 
proiectul de hotarare, privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Reci in 
Comisia de evaluare a probei interviu, pentru candidatii care au optat pentru fuctiile vacante de 
director sau director adjunct la unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala" Antos Janos" Reci 

In urma analizarii proiectului de hotarare, c~misia de specialitate a constatat ca, proiectul de 
hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57 /2019 
privind Codul administrativ, ~i se incadreaza in prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011 , ~i 
Ordinului ministrului educatiei 4597 /2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ~i 

~ desfa~urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat. 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este utila 
~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale din 
domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA FAVORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRESEDINTE M6diKclr 
\ 



,-----. 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii de activitati social-culturale, 
culte, invatamant, sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protectie copii, tineret ~i sport 

Nr. ~89 ~ din og. ll. ~~ l 

Raport al comisiei de specialitate 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Reci in Comisia de 
evaluare a probei interviu, pentru candidafii care au optat pentru fucfiile vacante de 

director sau director adjunct la unitatea de invafamant 
~coala Gimnaziala" Antos Janos" Reci 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, a 
constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate in 
expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, a 
Legii educatiei nationale nr.1/2011, ~i a Ordinului ministrului educatiei 4597/2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ~i desra~urarea concursului 
pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat. 

Tinand cont de cele aratate mai SUS avizam favorabil proiectul de hotarare ~i 
propunem adoptarea hotararii in forma initiata. 

Pre~edinte, 
Veres Istvan 

1ft , 
Secretar, 

Bukur Istvan 


