CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 130
Din 29 iunie 2017
Privind aprobarea numirii de către Consiliul Local al oraşului Ştei
a doi reprezentanți ai Autorităților Publice Locale a orașului Ștei(un
reprezentant al primarului orașului Ștei și un reprezentant al Consiliului
Local al orașului Ștei), cu statut de observator, care să facă parte din
Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director și director
adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea”, Ștei).
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Văzând raportul
de specialitate – expunere de motive nr.2427/2017
întocmit de Schmadl Ioana, inspector Compartimentul Resurse Umane, Organizare
i Salarizare în cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care propune aprobarea numirii
de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi reprezentan i ai Autorită ilor Publice
Locale a ora ului
tei(un reprezentant al primarului ora ului
tei
i un
reprezentant al Consiliului Local al ora ului tei), cu statut de observator, care să
facă parte din Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director i
director adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea”, tei).
Ca urmare a adresei cu nr. 141 CD/2017 de la Inspectoratul
colar
Jude ean Bihor, înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr. 2403/2017.
Ţinând cont de prevederile art. 13, alin. (1) din OMEN nr. 3969/2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar;
În temeiul art. 36, art. 45 i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al oraşului Ştei

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă numirea de către Consiliul Local al oraşului Ştei a doi
reprezentan i ai Autorită ilor Publice Locale a ora ului tei(un reprezentant al
primarului ora ului tei i un reprezentant al Consiliului Local al ora ului tei),
cu statut de observator, care să facă parte din Comisia de concurs pentru
ocuparea posturilor de director i director adjunct la Colegiul Tehnic „Unirea”,
tei, respectiv:
1. Dl. CIOARĂ MARIUS DOREL, viceprimarul ora ului tei, reprezentant
al primarului ora ului tei(conform Dispozi iei nr. 189/29.06.2017) ;
2. Dl. MIARA HORIA MUGUREL, consilier local, reprezentant al
Consiliului
Local al ora ului tei.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei si dl. Oraş Ionuţ, consilier juridic din cadrul
aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al oraşului Ştei .
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;

-

-

Dl. Oraş Ionuţ, consilier juridic din cadrul aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local al oraşului
Ştei ;
Colegiul Tehnic „Unirea”, tei;
Inspectoratul colar Jude ean Bihor;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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