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PROIECT
HOTĂRÂREA nr. 

Din data de

- privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru a face parte din Comisia 
de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori/directori adjuncţi, 

sesiunea ianuarie - aprilie 2022, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă........................................

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.5479/1/15.02.2022, 
precum si Raportul de specialitate al Compartimentului tehnologia informaţiei, informare cetăţeni, registratură, 
monitorizare coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă nr. 5479/1/15.02.2022 şi adresa Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Braşov nr. 1020/2/10.02.2022, înregistrată la a M unicipiului Fagaras sub 
nr.5479/15.02.2022 prin care ne informează ca potrivit prevederilor art.5 lit.(c) în Comisia de evaluare a 
probei de interviu, alin.2 lit.(b) din Metodologia privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată de Ordinul Ministrului 
Educaţiei nr. 4597/2021, modificată şi completată prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3026/13.01.2022,C- 
Comisia de evaluare a probei de interviu are în componenţă un reprezentant al consiliului local şi un membru 
supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de 
interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori /directori adjuncţi, sesiunea ianuarie- 
aprilie 2022 din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Reprezentantul consiliului local nu poate fi cadru 
didactic în unitatea de învăţământ pentru care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la sesiunea 
curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcţia de director/director adjunct şi ne pune în vedere că în 
Municipiul Făgăraş sunt un număr mare de posturi de director/director adjunct vacante, precum şi de situaţia 
pandemică din această perioadă, ne roagă să fie desemnaţi prin Hotărâre a Consiliului Local 2 ( doi) reprezentanţi 
ai Consiliului Local şi 2 (doi) membri supleanţi.

Văzând avizul favorabil al Comisiei............................
Având în vedere prevederile din Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4597/2021, modificat şi completat prin 

Ordinul Ministrului educaţiei nr. 3026/2022,
în temeiul art.129, art. 139, art.196, alin.l, lit.a, art.197, art.198, art.243, aii. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulteriore,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru a face 
parte din comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiei de 
director/director adjunct sesiunea ianuarie -aprilie 2022 din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Făgăraş, după cum urmează:

Membrii titulari:
1. Doamna/Domnul__________________reprezentant Consiliul Local
2. Doamna/Domnul__________________ reprezentant Consiliul Local,

Membrii supleanţi:
1. Doamna/Domnul__________________reprezentant Consiliul Local
2. Doamna/Domnul___________________ reprezentant Consiliul Local,

Art. 2. Reprezentanţii desemnaţi de Consiliul Local vor avea mandat gratuit.
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Art.3. Reprezentanţi desemnaţi vor respecta graficul de desfăşurare a probei de interviu, aşa cum va fi 
publicat pe site-ul propriu al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov şi afişat la sediul acestuia în temeiul 
procedurii elaborate şi publicate de către Ministerul Educaţiei.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin reprezentanţi desemnaţi şi prin Compartimentului tehnologia informaţiei, informare cetăţeni, 
registratură, monitorizare coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă care o va comunica Inspetoratului Şcolar 
Judeţean Braşov.
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Nr. 5479/15.02.2022 PRIMARUL MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

SUCACIU GHEORGHE

RAPORT COMPARTIMENT RESORT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- privind desemnarea reprezentanţilori Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru a face parte din 
Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

directori/directori adjuncţi, sesiunea ianuarie - aprilie 2022, din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din Municipiul Făgăraş

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov nr. 1020/2/10.02.2022, înregistrată la 
Municipiului Fagaras sub nr. 5479/10.02.2022 prin care ne informează ca potrivit prevederilor art.5 lit. (c) Comisia 
de evaluare a probei de interviu, alin.2 lit.(b) din Metodologia privind desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
aprobata de OME nr. 4597/2021, modificată şi completată prin OME nr. 3026/2022, C- Comisia de 
evaluare a probei de interviu are în componenţă un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, 
desemnaţi prin hotărâre a consiliului local, care să facă parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, 
din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori /directori adjuncţi, sesiunea ianuarie- aprilie 
2022 din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Reprezentantul consiliului local nu poate fi cadru 
didactic în unitatea de învăţământ pentru care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la 
sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcţia de director/director adjunct.

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, prin care ne pune în vedere că în 
Municipiul Făgăraş sunt un număr mare de posturi de director/director adjunct vacante, precum şi de 
situaţia pandemică din această perioadă, ne roagă să fie desemnaţi prin Hotărâre a Consiliului Local 2 ( 
doi) reprezentanţi ai Consiliului Local şi 2 (doi) membri supleanţi.

Mandatul reprezentanţilor desemnaţi de Consiliul Local vor avea mandat gratuit şi vor respecta 
graficul de desfăşurare a probei de interviu asa cum va fi publicat pe site-ul propriu al ISJ Braşov.

Anexăm prezentului raport adresa nr. 1020/2/10.02.2022 emisă de către Inspectoratul Şcolar Braşov 
şi înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 5479/10.02.2022.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local în comisia de evaluare a probei de interviu, din Cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiei de 
directori/directori adjuncţi, sesiunea ianuarie -  aprilie 2022, din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Făgăraş

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATR IBUŢIA NUM ELE ŞI PREN UM ELE DATA SEM NĂTURA
1. ÎNTOCMIT, CONSILIER CORIN A-M ARI A MESAROŞ 15.02.2022

Cod: F-16
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Nr. 5479/1/15 .02.2022

REFERAT DE APROBARE

- privind desemnarea reprezentanţilori Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru a face parte 
din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
directori/directori adjuncţi, sesiunea ianuarie - aprilie 2022, din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Făgăraş

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov nr. 1020/2/10.02.2022, înregistrată 
la Municipiului Fagaras sub nr. 5479/10.02.2022 prin care ne informează ca potrivit prevederilor art.5 lit. (c) 
Comisia de evaluare a probei de interviu, alin.2 lit. (b) din Metodologia privind desfăşurarea 
concursului pentm ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobata de OME nr. 4597/2021, modificată şi completată prin OME nr. 
3026/2022, C- Comisia de evaluare a probei de interviu are în componenţă un reprezentant al 
consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului local, care să facă parte 
din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
directori /directori adjuncţi, sesiunea ianuarie- aprilie 2022 din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat. Reprezentantul consiliului local nu poate fi cadru didactic în unitatea de învăţământ pentru 
care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru 
didactic care ocupă funcţia de director/director adjunct.

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, prin care ne pune în vedere că 
în Municipiul Făgăraş sunt un număr mare de posture de director/director adjunct vacante precum şi 
de situaţia pandemică din această perioadă, ne roagă să fie desemnaţi prin Hotărâre a Consiliului Local 
2 ( doi) reprezentanţi ai Consiliului Local şi 2 (doi) membri supleanţi.

Mandatul reprezentanţilor desemnaţi de Consiliul Local vor avea mandat gratuit şi vor respecta 
graficul de desfăşurare a probei de interviu asa cum va fi publicat pe site-ul propriu al IS J Braşov.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local în comisia de evaluare a probei de interviu, din Cadrul Concursului pentru ocuparea 
funcţiei de directori/directori adjuncţi din unităţile de învăţământ din Municipiul Făgăraş

PRIM ARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE SUCACIU
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Referitor: Solicitare privind desemnarea prin HCL a reprezentanţilor şi a membrilor supleanţi jrr~"\ 
Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului de directori/directori adjuncţi, 
sesiunea ianuarie-aprilie 2022

în temeiul prevederilor art.5 lit, alin.2 lit b din Metodologia privind organizarea si desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct din unităţile de învatamant 
preuniversitar de stat aprobată cu OME nr. 4597/2021, modificată şi completată prin OME nr. 
3026/2022, C- Comisia de evaluare a probei de interviu are în componenţă: un reprezentant al 
consiliului local si un membru supleant, desemnaţi prin hotarare a consiliului local. Reprezentantul 
consiliului local/judetean nu poate fi cadru didactic in unitatea de invatamant pentru care se desfasoara 
interviul si nici cadru didactic înscris Ia sesiunea curenta a concursului sau cadru didactic care ocupa 
funcţia de director/director adjunct.

Vă rugăm, având în vedere numărul mare de posturi de director/director adjunct vacante din municipiul 
dumneavoastră şi situaţia pandemică din această perioadă, desemnarea prin HCL a 2 reprezentanţi ai 
Consiluhd Local şi a 2 membri supleanţi.

Art.5 lit. C- Comisia de evaluare a probei de interviu, alin.2 lît. c.* ” In cazul in care, pana la data 
constituirii comisiilor pentru proba de interviu (9 martie 2022), autoritatile locale sau unităţile de 
invatamant nu isi desemnează reprezentantul, membru al comisiei de evaluare a interviului devine un 
inspector scolar/un director care are încheiat contract de management ca urmare a promovării 
concursului/un profesor metodist. Aceeaşi procedura se aplica si in cazul neprezentarii la proba de 
interviu a oricărui membru/supleant".
Considerăm că sunteţi interesaţi de bunul mers al unităţilor şcolare din localitatea dumneavoastră şi 
aşteptăm Hotărârea Consiliului Local privind desemnarea reprezentantului/reprezentanţilor 
dumneavoastră, care poate fi transmisă şi ordine la adresa de em ail: info@isibrasov.ro până la data de 
09.03.2022.
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă asigurăm de toată solicitudinea noastră!

Fax: +40-268-475621

mailto:info@isibrasov.ro


12:01 Roundcube Webmail:: Adresa ISJ Braşov

Adresa ISJ Braşov
, Inspectoratul Şcolar Braşov < info@isjbrasov.ro> f

.inatar < secretariat@ primaria-fagaras.ro> 

t3ata 2022-02-10 11:19

• Adresa 1020-Fagaras.pdf(~893 KO)

Buna ziua,
Ataşat găsiţi adresa ISJ Braşov numărul 1020.

Cu stima, 
ISJ Braşov

Va rugam confirmaţi primirea.
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