
Nr.5331/09.08.2022  
                                                                                                                               -  PROIECT -  

HOTÃRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de 
interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat , sesiunea iunie – octombrie 2022, pentru unitatea școlară 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POJORÂTA 
 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  înregistrat la 
nr.5332 din 09.08.2022; 
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat la nr.5333 din 
09.08.2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism 
din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la nr.5417/12.08.2022;  

      - Raportul  Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii , înregistrat la nr.5418/12.08.2022; 

-Raportul Comisiei nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.5418/12.08.2022;  
-Prevederile art.5,lit.,,c”,  alin.ii din Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/06.08.2021pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr. 8159/12/09.08.2022; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 2) lit. ,,a”, alin.7), lit ,,a”,art.136, 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 aprobă desemnarea domnului ………………  - membru în Comisia de evaluare a probei de 
interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat , sesiunea iunie – octombrie 2022, pentru unitatea școlară ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ POJORÂTA. 
Art.2 – Se numește domnul …………………………. – membru supleant în Comisia de evaluare a 
probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat , sesiunea iunie – octombrie 2022, pentru unitatea școlară ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ POJORÂTA. 
 
 
 
 
 



Art.3  – Secretarul general al comunei va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va comunica 
instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
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