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HOTĂRÂREA NR.278/2017 

privind desemnarea reprezentanților consiliului local în calitate de observatori la concursul 

organizat pentru ocuparea funcțiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar din Municipiul Baia Mare 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

VINERI 23 IUNIE 2017  

  

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 

 398/2017; 

• Raportul Serviciului Resurse Umane, nr.398/2017 privind fundamentarea elaborării proiectului 

de hotărâre, având ca obiect desemnarea reprezentanților consiliului local în calitate de 

observatori la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director şi de director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Baia Mare , 

• Adresa nr. 22685/2017 a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș prin care se solicită 

Consiliului Local al Municipiului Baia Mare desemnarea reprezentanților în calitate de 

observatori la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director şi de director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

 

Având în vedere : 

• Art. 257 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare  

•  Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar,  

• Art. 36  alineatul (3) litera b), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în calitate de 

observatori la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director şi de director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Baia Mare , conform Anexei la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la: 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş 
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• Primarul Municipiului Baia Mare 

• Reprezentanții consiliului local 

• Unitățile de învățământ preuniversitar 

• Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă 

 

 

 

 

 

 

 

      Rob Marinel                                                                                         Contrasemnat                                           

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 18 

Pentru 18 

Impotrivă - 

Abţineri - 


