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HOTĂRÂRE 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Maieru Nr. 90 din 08.11.2021 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Maieru în comisia de 

evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct la Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru și pentru ocuparea funcției 

de director la Școala Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș 
 

 
 Consiliul Local Maieru, întrunit în sedinţă extraordinară din data de 25.01.2022, în 
prezența a 13 consilieri ; 
 Având in vedere : 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de catre Primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 5 din 
19.01.2022; 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Maieru, înregistrat sub nr. 258 din 19.01.2022; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al unităţii administrativ teritoriale 
Maieru, înregistrat  sub nr. 257 din 19.01.2022;  
- Avizul nr. 308 din 21.01.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură; protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului local Maieru; 
- Adresa cu nr. II D 25624/14.12.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud, având ca 
obiect: plângere prealabilă cu privire la Hotărârea nr. 90/08.11.2021 adoptată de Consiliul Local 
al comunei Maieru;  
- Hotărârea Consiliului Local Maieru nr. 90 din 08.11.2021 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al comunei Maieru în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” 
Maieru și pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș; 
 În conformitate cu: 
- Prevederile  art. 228 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 58 alin. (1), art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), şi alin. (14), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) 
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
ART.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Maieru nr. 90 din 08.11.2021 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Maieru în comisia de evaluare a probei 
de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul 
Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru și pentru ocuparea funcției de director la Școala 
Gimnazială ”Iustin Ilieșiu” Anieș, nefiind legală. 



ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarului comunei Maieru şi secretarului general al comunei Maieru. 

ART.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul și pe 
site-ul primăriei comunei Maieru. 
 ART.4. Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu __12_ voturi  “pentru “ , _1_ voturi “abţineri 
“, _0_ voturi “împotrivă“ din totalul de _13_ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 ART.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 
comunei și se comunică către: 
 - Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 
 - Primarului Comunei Maieru; 
             
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ  
    CANDALE AUREL             p. SECRETAR  GENERAL U.A.T. , 
                                                                                                              BÎRTA ILIȘCA 
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