
Nr.1067/15.02.2022 
                          - PROIECT-  

  HOTĂRÂRE       
privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local  Pojorâta care va avea calitatea de 
membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din 
comuna Pojorâta, județul Suceava 

 
               Consiliul Local al comunei Pojorâta , judeţul Suceava; 
 
               Având în vedere: 
 
- Referatul de aprobarea domnului Ioan – Bogdan Codreanu, primarul comunei Pojorâta , judeţul Suceava, 
înregistrată sub nr.1068 din 15.02.2022; 
     -Raportul  întocmit de șeful biroului financiar contabil, înregistrat sub nr.1069 din 15.02.2022 ; 
     -Avizul Comisie nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi 
turism, înregistrat la nr.1129/17.02.2022; 
     -Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale, culte, protecţie copii , înregistrat la nr. 1130/17.02.2022; 
     -Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.1131/17.02.2022; 
     -Prevederile art.1 și următoarele din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.3026/13.01.2022 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 
     -Prevederile art.1 și următoarele din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.4597/06.08.2021 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
        În temeiul art.129 alin.(2), lit. d), alin.(7) lit.a), art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța 
de Urgență a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
                                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

         Art.1. Se desemnează ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 
din comuna Pojorâta, județul Suceava domnul Vasile Zlevoacă – consilier local . 
         Art.2. Se desemnează ca supleant în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 
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din comuna Pojorâta, județul Suceava domnul Vladimir Cîrloanță  – consilier local și viceprimar al comunei 
Pojorâta. 
        Art.3. Primarul și secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Ioan - Bogdan CODREANU 
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