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Modul de difuzare: 

- 1 ex. persoanei prevăzute la art. 1 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun  

- 1 ex. Școala Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 97/2022 

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ozun, în Comisia de 

examinare, ce urmează a fi constituită în vederea organizării și desfășurării concursului 

pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitor creșă din cadrul Școlii 

Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun 

 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun nr. 1613/08.09.2022, 

înregistrată la Primăria comuna Ozun sub nr. 9224/08.09.2022; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9247/08.09.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9248/08.09.2022 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. 8, art. 11-12 și art. 15-17 din Regulamentul-cadrul privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 

H.G. nr. 286/2011, 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 Lokodi Ana, consilier local, ca reprezentant al 

Consiliului Local Ozun, membru în Comisia de examinare, ce urmează a fi constituită în vederea 

organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de 

îngrijitor creșă din cadrul Școlii Gimnaziale „Tatrangi Sándor” Ozun. 

ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele 

numite la art. 1. 

  

 Ozun, la 08 septembrie 2022. 
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