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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

    

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  17 / 2022 

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Geoagiu și un membru supleant în 

cadrul comisiei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al 

Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu   

 

 

Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Analizând  referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 19/14.02 2022  privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local Geoagiu în cadrul comisiei de interviu la concursul 

pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al Liceului Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” 

Geoagiu, raportul de specialitate al Compartimentul Juridic și Executări Silite nr. 19/14.02.2022, 

precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 39/23.02.2022, 53/23.02.2022 și 

67/23.02.2022. 
Având în vedere adresa  nr. 392/10/10.02.2022 transmisă de Inspectoratul Școlar Județean 

Hunedoara prin care se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Local Geoagiu în cadrul 

comisiei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al Liceului 

Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu  - unitatea de învățământ din localitatea noastră; 

În conformitate cu 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. 4597/2021; 

In temeiul prevederilor  art. 129 alin. (7) lit. “a”, ale art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. 

”a”  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1.  Este desemnat în calitate de reprezentant al Consiliului Local al orașului Geoagiu în 

cadrul comisiei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al Liceului 

Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu,  doamna  consilier URȘICA LILIANA RODICA. 

Art. 2.  Este desemnat în calitate de membru supleant al Consiliului Local al orașului Geoagiu 

în cadrul comisiei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct  al Liceului 

Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Geoagiu,  domnul  consilier PIELE MIHAI MARCEL. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art. 4.   Prezenta hotărâre se comunică : 

-    Instituției Prefectului – județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara; 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
Vot Secret: Hotărârea a fost adoptată cu  8  voturi  „pentru”, 6  „împotrivă” şi 1 vot NUL. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 
 

 

 


