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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 115 
                                                          DIN 14.09.2016 

 
                      
     PRIVIND  DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR  CONSILIULUI LOCAL ÎN  
  COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI 
  DIRECTOR ADJUNCT DIN  UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
                                                DIN ORAȘUL PECICA 
 
      Consiliul Local al Oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de  14.09.2016.   
 

        Având în vedere: 

            -Expunerea de motive a primarului Ora ului Pecica, Antal Petru, 
           - Prevederile art.11, alin.(3),lit.”a” i art.12,alin(2) din Ordinul nr. 5080/31.08.2016 pentru 

             aprobarea Metodologiei privind organizarea i desfă urarea  concursului pentru ocuparea  
             funcțiilor de director i director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, 
           -Adresa nr. 35976/13.09.2016 de la Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr”Pecica, prin care solicită  
            desemnarea a doi reprezentanți în Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director i 
            director adjunct, 

           -Adresa nr. 35984/13.09.2016 de la coala Gimnazială nr.2 Pecica, prin care solicită  
            desemnarea a doi reprezentanți în Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director  
            i director adjunct, 
           -Adresa nr. 36038/14.09.2016 de la Inspectoratul colar Județean Arad, prin care prezintă  
            prevederile Ordinului nr. 5080/31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

           i desfă urarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director i director adjunct din unitățile 

           de învățământ preuniversitar, 
          -Adresa nr. 37097/14.09.2016 de la Grădinița PP Pecica, prin care solicită desemnarea a doi 
           reprezentanți în Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director i director adjunct 
           - Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Pecica 

           - Votul pentru a  15 consilieri din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri. 

 

      În temeiul  art. 45 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, adoptă 
prezenta,  

 

                                                                 HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.Se aprobă numirea  reprezentanţilor  Consiliului Local Pecica în  Comisia de concurs pentru 

ocuparea funcțiilor de director i director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din Ora ul 
Pecica, după cum urmează: 
               1.1.Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Pecica, domnii consilieri locali: 
                                  Chifor Vasile – 0744881979 – domiciliul Str..2, nr.3 Pecica, jud.Arad 

                                  Zagoni Szabo Andrei – 0743040607 – domiciliul. Pecica,  Str.3, nr.2, jud.Arad  

               1.2. coala Gimnazială nr.2 Pecica, domnii consilieri locali: 

                                  Bartok Andras – 0740092466 – domiciliul: Pecica,Str.340, nr.2, jud.Arad  

                                  Puta Sabin Dorin – 0744773734 – domiciliul: Pecica,  Str.2, nr.13, jud.Arad. 
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               1.3. Grădinița PP Pecica, domnii consilieri locali: 
                                  Pete Eugenia-Aurelia – 0740567339 – domiciliul: Pecica, Str.304, nr.38, 

                                                                                                jud.Arad 

                                  Mocanu Lucian-Ioan – 0745370845 – domiciliul: Pecica, Str.103, nr.16,  

                                                                                                jud. Arad 

Art.2.Prezenta hotărâre  se va aduce la îndeplinire de către Primăria oraşului Pecica , prin doamna 
Velici Monica, administrator public U.A.T. Pecica şi se comunica cu: 
           -Prefecturii Judeţului Arad- Compartiment Juridic şi Contencios Administrativ, 
           -Inspectoratul colar Județean Arad, 
           -Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr”Ora ul Pecica-Județul Arad, 
           - coala Gimnazială nr.2 Pecica, 
           -Grădinița PP Pecica.           
 

 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETAR, 
  STANOIOV MIODRAG                                                              SOCA ANA IOANA 


