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PRIVIND DESEMNAREA DOAMNEI LIVIA MURE$AN - VICEPRIMARUL
MUNICIPIULUI BLAJ CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI BLAJ iX TOATT COMISIILE DE EVALUARE A PROBEI

TNTERVTU PENTRU

TOATE UNrriTrLE DE iXVAIA*rAxr

PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BLAJ
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in Sedinfa extraordinarl de consiliu I local
convocatl prin procedura LA DISTANTA in data de 01.11.2021;
Luind in dezbatere Proiectul de hotirire prin care se propune desemnarea doamnei
Livia Mureqan - Viceprimarul municipiului Blaj ca reprezentant al Consiliului local al
municipiului Blaj in toate comisiile de evaluare a probei interviu pentru toate unit5{ile de
inv5{5mint preuniversitar de stat din municipiul Blaj;
AnalizAnd Raportul de specialitate nr.43.382/28.10.2021 c6t 9i nota de fundamentare
/expunerea de motive nr. 43383/28.10.2021 ale biroului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului BIaj prin care se propune supunerea spre aprobarea
Consiliului local al municipiului Blaj a unui proiect de hotirire in leglturl cu desemnarea
reprezentantului Consiliului local al municipiului Blaj in comisiile de evaluare a probei
interviu pentru uniti{ile de invi{im6nt preuniversitar de stat din municipiul Blaj;
Lu6nd act de adresa Inspectoratului $colar Jude{ean Alba nr. 7 464/25.10.2021
inregistrati la UAT-Municipiul Blaj (primlria municipiului Blaj) cu nr. 43349/26.10.2021
prin care se solicitl ca pini la data de 02.11.2021 sI se transmitl numele
persoanei/persoanelor care vor face parte, in calitate de membru din Comisia de evaluare a

probei de interviu pentru ocuparea funcliei de director/director adjunct de

la

qcolile/grldini{ele de pe raza municipiului Blaj;
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotlrire
n r.43.384 128.10.2021 aprobat de Primarul municipiulu i Blaj ;
LuAnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
municipiului Blaj;
In conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea gi deslEqurarea
concursului pentru ocuparea func(iilor de director qi director adjunct din unitifile de
invlllm6nt preuniversitar de stat - art.S punctul lI, lit.(a) 9i lit.(c) aprobatl prin Ordinul
Ministrului Educa(iei nr.4597/2021, cu modificirile qi completirile ulterioare, cu prevederile

art. 129 alin. (2) lit. d) punctul (7) lit. a) din OIJG nr.5712019 privind CodulAdministrativ,
cu modificirile qi completlrile ulterioare;
In temeiul prcvederilor art.l29 precum si ale art.l33 - l.l0 din OUG.nr.57l2019
privind Codul administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ

HOTARA$TE:
Art.l- Consiliul Local al municipiului Blaj aprobtr desemnarea

doamnei LMA MURESAN - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BLAJ, ca reprezentant
al Consiliului local al municipiului Blaj in toate comisiile de evaluare a probei interviu pentru
toate unitilile de invi(imint preuniversitar de stat din municipiul Blaj, potrivit prevederilor
Ordinului Ministrului Educaliei nr.159712O21, cu modificirile gi completlrile ulterioare.
Art.2-Viceprimarul municipiului Blaj, doamna Livia Mureqan va duce la indeplinire
prevederile prezen tei hoti ri ri.
Art,3,-Prezenta hotirire se va comunica Institutia Prefectului - judeful Alba,
Primarului municipiului Blaj, Viceprimarului municipiului Blaj, Secretarului general al
municipiului Blaj, lnspectoratului $ocar Judefean Allba qi tuturor unitS{ilor de invi(imint
preuniversitar de stat din municipiul Blaj.
Art..l. -a) Prezenta hotirSre se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect,
in condi{iile OUC.nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completlrile
u lterioare.
-b) Prczenta hotlrire poate fi contestatl in termenele, condifiile Ei la instan(a
competenti, stabilite in conformitate cu prevederile legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 55{ / 200.1 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.-Prezenta hotiirire a fost adoptati cu un numlrde 19voturi (( pentru >valabil
exprimate din totalulde l9 consilieri locali.
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