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H O T A R A R E A nr. 118  

11.11.2021 

Pentru revocarea HCL nr. 102/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al orașului Rupea in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat 

pentru ocuparea posturlor de directori ale unităţilor de învăţământ din orașul Rupea si 

desemnarea unui nou reprezentant  

 

Consiliul Local al orașului Rupea, intrunit in şedinţa extraordinară din 

data de 11.11.2021, 
Vazand prevederile art. 5, II, lit. c din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat aprobată prin O.M.E. 4597/2021, art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 

7, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

        Hotărăşte: 

 

 Art. 1 Se aproba revocarea HCL nr. 102/2021 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al orașului Rupea in Comisia de evaluare a 

probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea posturlor de directori 

ale unităţilor de învăţământ din orașul Rupea, hotarare care nu a produs efecte 

juridice.   

Art. 2 – Se desemnează domnul Baba Dorin Ioan , viceprimar   al 

orașului Rupea, reprezentant al Consiliului Local Rupea in Comisia de evaluare 

a probei de interviu, pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor  de 

directori în  unităţile de învăţământ din orașul Rupea. 

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre 

persoana desemnată la art.2. 

 

 
PREȘEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Consilier local                                                                             Secretar General U.A.T.  

Prof. Baba Dorin Ioan                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  10 5 10 - - 
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