
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.105 

DIN 04.11.2021 
 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Şimand în comisia de 
evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director 

al Școlii Gimnaziale Șimand 
 

 
Consiliul Local al comunei Şimand, întrunit în ședință extraordinară la data de 04.11.2021 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Şimand; 
- Raportul de specialitate al doamnei Brîndaș Lavinia, secretar general al UAT Șimand; 
- Adresa nr.2594/25.10.2021, a Inspectoratului Școlar Județean Arad, înregistrată la 

Primăria comunei Șimand sub nr.3929/26.10.2021, privind desemnarea 
reprezentantului care va face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la  
concursul pentru ocuparea funcției de director a Școlii Gimnaziale Șimand; 

- prevederile art.257 alin.(2) din Legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, actualizată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5, pct.II, lit.c), alin.(2), lit.b) din Metodologia 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; 

- Prevederile  art. 129 alin.(7) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ,, modificările și completările ulterioare; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Şimand; 
- votul pentru a 11 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 
 

       HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Se desemnează d-nul consilier Bodnariu Sorin, tel: 0752973694, reprezentant al 
Consiliului Local al comunei Şimand ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu 
la concursul pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Șimand. 
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- D-nul Bodnariu Sorin; 
- Şcoala Gimnazială Şimand. 

 
 
Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 

               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  
                     Brîndaş Lavinia 
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