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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de 
interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea 

funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul 
Mureș, sesiunea 2021 

 
Consiliul local al Comunei Șincai,  
  Analizând 
   -Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.2779/25.10.2021 și privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea 
organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021; Raportul de specialitate nr .2780/25.10.2021, 
   - Adresa nr. 8233/06.10.2021 emisă de către I.S.J. Mureș și înregistrată la sediul Primăriei comunei Șincai sub nr. 
2615/08.10.2021 prin care se solicită desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din untățile de învățământ preuniversitar 
de stat din județul Mureș, sesiunea 2021;   
  - avizul comisiei de specialitate. 

Având în vedere prevederile: 
   - art. 256 alin. (1), coroborat cu art. 258 din din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - prevederile art. 5, punctul II, lit. a) și c) din Metodologia din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată 
prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare;  
    -art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

În conformitate cu prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. a), alin.(14), art.139 alin.(1), precum 
şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se  desemnează domnul Toma Dragoș, având funcția publică de Consilier Juridic, în Compartimentul 

Juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al 
comunei Șincai, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative în vigoare, în Comisia de evaluare a 
probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea 
funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, 
sesiunea 2021 .  

Art.2. Domnul Toma Dragoș va îndeplini atribuțiile prevăzute în Metodologia din 2021 privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările 

ulterioare. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează domnul Toma Dragoș și 

Inspectoratul Școlar Județean Mureș. 
Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta 
Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 
Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai,  persoanei nominalizate la art. 1, Inspectoratului Școlar Județean Mureș 
și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 
 
       Viză de legalitate,                                                                                                Primar, 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                         VASILE POP 

     ONAC DAN – CRISTIAN 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia 
de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului 
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 
 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre. 

Analizând 
-  Adresa nr. 8233/06.10.2021 emisă de către I.S.J. Mureș și înregistrată la sediul Primăriei comunei Șincai 

sub nr. 2615/08.10.2021 prin care se solicită desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu 
a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din untățile de învățământ preuniversitar 
de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 

Având în vedere prevederile: 
- art. 256 alin. (1), coroborat cu art. 258 din din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - prevederile art. 5, punctul II, lit. a) și c) din Metodologia din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere expunerea anterior menționată, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu art. 136 din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea 
organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021. 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

VASILE POP 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de 
interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea 

funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul 
Mureș, sesiunea 2021 

 
Văzând Referatul de aprobare nr. 2779./25.10.2021 întocmit de către Primarul Comunei Șincai la proiectul de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de 
interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea 
organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021, s-a procedat la întocmirea prezentului raport de 
specialitate. 

Necesitatea: 
Prin Adresa nr. 8233/06.10.2021 emisă de către I.S.J. Mureș și înregistrată la sediul Primăriei comunei Șincai 

sub nr. 2615/08.10.2021 s-a solicitat desemnarea unui reprezentant în comisiile de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din untățile de învățământ preuniversitar 
de stat din județul Mureș, sesiunea 2021.  

 
Oportunitatea: 
Ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 

județul Mureș.  
 
Legalitatea: 
- art. 256 alin. (1), coroborat cu art. 258 din din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
  - prevederile art. 5, punctul II, lit. a) și c) din Metodologia din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare; 
 „Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învăţământ, constituită prin decizie a 
inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă: 

1) preşedinte - un inspector şcolar; 
2 )membri: 
a) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de învăţământ, aleşi 

prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ vor desemna cei doi 
membri titulari în comisie şi un membru supleant. 
În cazul centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice titulare cu 
performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare. 

b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al 
consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, desemnat prin hotărâre a consiliului 
judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi 
CJRAE/CMBRAE. 

În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autorităţile locale nu-şi desemnează reprezentantul, 
atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de 
către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 



În cazul cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit 
de un reprezentant al Ministerului Educaţiei, desemnat prin ordin al ministrului. 

În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, din comisia 
de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct, reprezentantul consiliului local este 
înlocuit de un reprezentant desemnat de ministerul care coordonează şi controlează unităţile respective. 

În cazul unităţilor de învăţământ unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu pot fi 
desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, din comisie pot face parte şi cadre 
didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma de bază în acea unitate. 

c) un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari şi foarte mari sau 
un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învăţământul 
superior cu competenţe în management instituţional şi/sau management educaţional. 

3) Fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi informatician sau 
cadru didactic cu abilităţi de operare pe computer. 

Atribuţiile comisiei de evaluare a probei de interviu: 
- stabileşte planul de desfăşurare a interviului; 
- evaluează candidaţii la proba de interviu şi completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 2 la 

prezenta metodologie; 
- completează situaţiile centralizatoare şi toate documentele prevăzute în procedura de desfăşurare a 

interviului; 
- transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afişării rezultatelor, validării 

şi numirii candidaţilor declaraţi reuşiţi. 
- încheie procesul-verbal după desfăşurarea probei, menţionând aspecte relevante din organizarea şi 

desfăşurarea acesteia.” 
Înainte de a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al comunei Șincai, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de 
interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 
de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021, va fi 
supus dezbaterii publice. 

 Având în vedere expunerea de mai sus și prevederile legale incidente, consider că proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șincai în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce 
urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director 
și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 întrunește 
condițiile de legalitate și se acordă aviz favorabil pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al 
comunei Șincai. 

 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 

 

 

 
 


