
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 (zece) voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor prezenți și  90,90%  din numărul consilierilor în funcție 
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HOTĂRÂREA   NR. 54/19.08.2022 

privind desemnarea reprezentaților în comisia de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcției de director de la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație 

Arieșeni din luna septembrie 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Arieșeni , județul Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 19 august 2022 
            Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre nr.52 /2022 privind desemnarea reprezentaților în comisia de evaluare a probei de 
interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director de la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni 
din luna septembrie 2022; 

- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Arieșeni, înregistrat sub nr. 5161 din  10.08.2022. 
- raportul de specialitate al secretarului general nr. 5282/12.08.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3. 
- adresa nr. 4916 din 01.08.2022, înregistrată la Primăria comunei Arieșeni  sub nr. 4852/02.08.2022, a  

Inspectoratul Școlar Județean Alba prin care  solicită numele și datele de contact ale persoanelor nominalizate care să 
facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director de 
la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni. 

- Văzând prevederile din Legea nr. 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

- Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.4597/2021, modificat și completat cu Ordinul Ministerului 
Educației Naționale nr.3026/2022            

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
         Art.1 Se aprobă desemnarea reprezentaților în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru 
ocuparea funcției de director la liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni după cum urmează: 

1 Pantea Gheorghe (primar)   - membru 
2 Belei Ionel-Viorel (pt secretar general) - membru supleant 

        Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanelor nominalizate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

        Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările si completările ulterioare. 
      Art. 4 Prin intermediul Secretarului general al comunei Arieșeni, prezenta hotărâre se comunică și se înaintează : 
Instituția Prefectului județului Alba, Primarului comunei Arieșeni, Inspectoratului Școlar Județean Alba, persoanelor 
nominalizate la art.1 pentru ducere la îndeplinire și se publică pe pagina de internet și la avizierul primăriei.  

 
contrasemnează pentru   legalitate, 

președinte ședință,                          pt. secretar general, 
consilier local                                                                       inspector asistent 
Voicu MATEI                                               Ionel-Viorel BELEI 
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