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HOTĂRÂREA Nr.66 
 din 28 iunie 2017 

 privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din comisia de concurs ,în 
calitate de observator ,concurs organizat pentru ocuparea funcției de director la 

Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor 
 

Având în vedere, 

 

- expunerea de motive nr. 2212/23.06.2017  a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 2213/23.06.2017 ; 

- adresa nr. 1685/43/16.06.2017 a  Inspectoratului Școlar Județean Arad prin care se solicită 

desemnarea unui membru din partea Consiliului Local Socodor, în calitate de observator, la 

concursul organizat pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Iustin 

Marșieu” Socodor;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile art. 257 alin (2) din Legea 1/2011 privind educația națională, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art.13 alin (1) lit.c) și alin (2) lit.a) din OMEN nr.3969/30.05.2017,  pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, cu 

moficările ulterioare; 

-  prevederile art.36 alin(2) lit. d) și alin(6) lit.a) punctul 1, din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare;           

          Votul exprimat de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă :  9 consilieri au votat 

”pentru” și 2 consilieri ”împotrivă”. 

           În temeiul art. 45 alin (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

      Art.1.  Se aprobă participarea domnului  UNC DIMITRIE, consilier local, din partea 

Consilului Local Socodor , să participe în calitate de observator la concursul organizat de 

către Inspectoratul Școlar Județean Arad în vederea ocupării funcției de director al Școlii 

Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor. 

     

    Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, domnului Unc Dimitrie şi 

Inspecoratului Școlar Județean Arad, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia Prefectului-

Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                             CONTRASEMNEAZĂ 

       MUREȘAN ADRIAN MARIUS                            CRIŞAN GHEORGHE 
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