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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő 
- 1 ex. Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” din localitatea Ozun 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 98/2021 

 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ozun, în Comisia de evaluare a 

probei de interviu, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director    

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” din localitatea Ozun nr. 
1772/26.10.2021, înregistrată la Primăria comuna Ozun sub nr. 11524/27.10.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11526/27.10.2021, întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11527/27.10.2021 al primarului comunei 
Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 5 pct. II lit. c) alin. (2) lit. b) din Metodologia privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 
4597/2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 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. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă desemnarea d-nei Bordás Enikő, primarul comunei Ozun, ca 
reprezentant al Consiliului Local Ozun, în Comisia de evaluare a probei de interviu, ce urmează 
a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de 
director din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

ART. 2. – D-na Bordás Enikő va îndeplinii atribuțiile prevăzute de Ordinul Ministrului 
Educației nr. 4597/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana 
numită la art. 1. 
  
 Ozun, la 29 octombrie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
 RÁDULY ZSOLT - JÓZSEF                 SECRETAR GENERAL 
           BARTALIS FRUZSINA 
 


