
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.______/2021 
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în 
Comisia de Evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria    

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Analizând referatul de aprobare nr.19.576/05.11.2021 la proiectul de 

hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Laurențiu Nistor; 

 Văzând adresa Centrului de Pedagogie Curativă Simeria nr. 
1950/26.10.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 
Hunedoara sub nr. 18.885/27.10.2021, prin care ni se solicită desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Județean în Comisia de Evaluare a probei de interviu 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct; 

 Văzând Adresa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara 
nr.4697/28.10.2021, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 
Hunedoara sub nr. 19172/01.11.202, prin care ni se solicită desemnarea unui 
reprezentant în comisa de evaluare pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct pentru unitățile de învățământ special și a centrelor școlare 
pentru educație incluzivă din județul Hunedoara; 

 Ținând cont de prevederile Art.5 alin. II lit. c) din Metodologia privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Educației nr. 4.597 din 6 august 2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art.173 alin. 1 lit. d)  coroborate cu cele ale art.173 
alin.5 lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 Se desemnează dl/dna _____________________, ca reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Centrului 
de Pedagogie Curativă Simeria.  

       Art. 2 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează 
Compartimentul Relații Externe, Comunicare Interinstituțională, Culte, Sport din 
cadrul Consiliului Județean Hunedoara. 

      (2) Prezenta va fi comunicată persoanei desemnate la art.1, 
Compartimentului Relații externe, Comunicare Interinstituțională, Culte, Sport din 
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cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Instituției Prefectului 
Județul Hunedoara, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală,  Relaţii 
Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                    (3)  Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

LAURENȚIU NISTOR 

 
AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
DANIEL DAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


