
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.98 

din 29 iunie 2017 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Luând în considerare solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

nr.5826/16.06.2017, 

Având în vedere Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.13065 din 

21.06.2017, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct 

la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.13, alin.(1), lit.c) din Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr.3969/2017, 

În temeiul art. 91 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Domnul Petruţa Oroian Lucian, consilier, Serviciul Resurse Umane din 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, se desemnează ca 

reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, cu statut de observator, în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 

Tîrgu Mureş, Serviciului Resurse Umane şi funcţionarului public desemnat la art.1 din 

prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei. 

  

PREŞEDINTE                                                                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                            SECRETAR                                 

                                                                                      Paul Cosma 
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Nr. 13.065 din 21.2017 

Dosar : II.22 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş 

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş organizează, în intervalul 17.07.2017 – 31.07.2017, 

concurs pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct, vacante la Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1, Tîrgu Mureş. 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante anterior amintite se organizează în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.3969/2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar. 

Potrivit prevederilor art.13, alin.(1), lit.”c” din metodologie „La desfăşurarea 

concursului pentru funcţiile de director şi de director adjunct, pentru fiecare comisie 

de concurs, sunt invitaţi să participe în calitate de observatori:[…]  

c) primarul sau un reprezentant al primarului şi un reprezentant al consiliului local din 

unitatea administrativ teritorială pe raza căreia îşi are sediul unitatea de 

învăţământ/preşedintele consiliului judeţean sau un reprezentant al consiliului 

judeţean, în cazul unităţilor de învăţământ special/CJRAE” 

Cu adresa nr.5826/19.06.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a solicitat 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş, care va participa în calitate 

de observator, la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct, 

vacante în cadrul Centrului Şcolar pentru educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectului de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de concurs 

pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş. 

                                                                                                       

  PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 

 

 

Întocmit: şef serviciu  

Elena Popa /2 ex. 
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PROPUNERE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director/director adjunct la 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivănr.1 Tîrgu Mureş 

 

 

 

 

 

Nr.   

Crt. 
Numele şi prenumele Funcţia Compartimentul 

1. Petruţa Oroian Lucian Consilier – clasa 

I, grad superior 

Serviciul Resurse 

Umane 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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