
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 149/2021 
privind desemnarea  reprezentanților Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în  Comisiile 

de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcțiile vacante de director sau director 
adjunct în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc 

 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

             Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului primar privind 
desemnarea  reprezentanților Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în  Comisiile de evaluare a 
probei de interviu, pentru candidații la funcțiile vacante de director sau director adjunct în unităţile de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  

Ţinând cont de dispozițiile art.5 , pct.II, lit.c) pct.2 lit.b din Ordinul Ministerului Educației nr. 
4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat , modificat și 
completat prin Ordinul nr. 5195/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 
educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
statale ,  

În conformitate cu prevederile art. 257-art.259 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Vâzând adresa sub nr. înreg. 21047/28.10.2021 al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, 
cu privire la solicitarea desemnării de către consiliul local al reprezentanților pentru Comisia de evaluare a 
probei de interviu, pentru candidații la funcțiile vacante de director sau director adjunct în unităţile de 
învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  

În temeiul art. 129 alin. (1), art.129 alin.(7) lit.a , art.129 alin.(14) , art. 139 alin.(1) și art. 196 
alin.(1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
                Art.1. – Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Târgu 
Secuiesc în  Comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru candidații la funcțiile vacante de director sau 
director adjunct în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Secuiesc, următorii consilieri 
locali:  

a) doamna Papp Gyöngyike, Grădiniţa cu Program Prelungit "Manócska" - Târgu Secuiesc 
b) domnul Dávid Sándor,  Liceul Pedagogic "Bod Péter" - Târgu Secuiesc, 
c) domnul Dávid Sándor,  Liceul Tehnologic "Apor Péter" - Târgu Secuiesc, 
d) domnul Gáspár Zsolt,  Liceul Tehnologic "Gábor Áron" - Târgu Secuiesc, 
e) domnul Szigethy Kálmán, Liceul Teologic Reformat - Târgu Secuiesc, 
f) domnul Szigethy Kálmán, Liceul Teoretic "Nagy Mózes" - Târgu Secuiesc, 
g) domnul Dávid Sándor, Şcoala Gimnazială "Molnár Józsiás" - Târgu Secuiesc, 
h) domnul Czipa Lóránd-Szabolcs, Şcoala Gimnazială "Petőfi Sándor" - Târgu Secuiesc, 
i) domnul Nagy Babos Tamás, Şcoala Gimnazială "Turóczi Mózes" - Târgu Secuiesc. 

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc precum şi membrii desemnați prin art.1 din prezenta hotărâre.   

  
 Târgu Secuiesc, la 3 noiembrie 2021 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Szigethy Kálmán    

                   CONTRASEMNEAZĂ  
            SECRETAR GENERAL, 

                                                                                   Tóth Csilla Enikő 


