
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 62 
Din 29.10.2021

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Băiuţ în comisia de evaluare a probei 
interviu pentru concursul de ocupare a postului de director al Şcolii Gimnaziale Regina

Elisabeta Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa .ordinară din data de 
29.10.2021;

Ca urmare a solicitării nr. 7545/28.10.2021 depusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş de desemnare a unui reprezentant din partea Consiliului Local Băiuţ în comisia de 
evaluare a probei interviu pentru concursul de ocuparea postului de director al Şcolii Gimnaziale 
Regina Elisabeta Băiuţ:

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al Primarului comunei 
Băiuţ referatul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Băiuţ şi Raportul 
de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Băiuţ;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în conformitate cu prevederile art. 96. alin. (1) din Legea nr. 1/2011 -  Legea educaţiei 
naţionale, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 precum şi cele ale art. 5 pct II lit. c 
din Ordinul nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat;

In temeiul prevederilor 129, alin. 2, lit. ..a"’, ale alin. 7. lit. „a", ale art. 139, art. 140 
precum şi art. 196, alin. 1, lit. ..a'’, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Băiuţ în comisia de evaluare 
a probei interviu pentru ocuparea postului de director al Şcolii Gimnaziale Regina Elisabeta 
Băiuţ dl consilier local Butuza Vilhelm.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
D-lui consilier local Butuza Vilhelm 
Dosar
Cetăţenilor prin afişare şi publicare pe site-ul Comunei Băiuţ

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIA]/VÍCTOR


