
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

HOTARA.REA nr.__76__din 02.11.2021

Privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Tureni pentru a face parte din
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de

director ~i director adjunct al Scolii Gimnaziale Tureni, judetul Cluj

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru extraordinara din data de
02 noiembrie 2021-------

Analizand temeiurile juridice:
- art. 5, II, lit. c) pct. 2) lit. b) din Metodologia privind organizarea ~i desfasurarea concursului

pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar
de stat, din 06.08.2021, aprobata prin Ordinul nr. 4.597/2021;

Tinand cont de:
adresa nr. 10922/28.10.2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Cluj;

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr._10.074__din _01.11.2021__,
Raportul de specialitate nr. _10.075_din _01.11.2021__ al compartimentului de resort, precum ~i
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II , III din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI
adopta prezenta hotarare:

Art. 1. D-nul/d-na COLO~VARI ILEANA, consilier local al comunei Tureni, judetul Cluj, este
desernnat/a in vederea participarii, in calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu, din
cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director ~i director adjunct al Scolii Gimnaziale Tureni,

detul Cluj.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire ~i punerea in aplicare a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul

Comunei Tureni ~i compartimentul de specialitate din institutie.
Art. 3. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se cornunica in termenul

prevazut de lege catre :
- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- Inspectoratul Scolar Judetean Cluj,
- Publicare pe site.

o 't-i\ ANI'
~/,-.-,--~-._<1•presedintele de sedinta,

Andrei IOZON
contrasemneaza pentru legalitate:

secretarul general al comunei m
Lauriana-Noruta NE

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ :
Nr. consilieri in functie = 11
Nr. consilieri prezenti _11_

Voturi ,, Pentru " =
Voturi ,, Impotriva " =

10


