
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 79/2021 
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" din comuna Reci 

Consiliul Local al Comunei Reci, judeful Covasna, in ~edinfa 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 invaµmant, 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 publice ~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. (I) ~i ale art. 196 
alin. (I) lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba desemnarea domnului consilier local Veres Istvan, 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 Girnnaziale "Antos Janos" din 
comunaReci. 

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

Reci, la 8 noiembrie 2021 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA. 
PETER Iosif-Enric Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 

NEMETH~ in 


