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  HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  și membrului supleant în comisiile de 

evaluare ale probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director 

și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani   

 

 

           CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, 

            analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local și membrului supleant în comisiile de evaluare ale probei de 

interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile 

de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Botosani, precum şi propunerile formulate în 

timpul dezbaterii proiectului de hotărâre, 

 văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Salarizare nr. 5302 din 

07.09.2022, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local si adresa I.S.J. Botoșani  

nr. 11563/ 21111/07.09.2022, 

 în baza dispoziţiilor Capitolului II, art. 5 alin 4, lit c) din Metodologia privind organizarea  

Concursului național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de  

învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul O.M.E nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și 

completările ulterioare,    

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art. 1 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani și al unui 

membrului supleant în comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul concursurilor pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar  de stat din 

municipiul Botosani, conform anexei la prezenta hotărâre.  

 

          Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate și reprezentanții 

numiți conform art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Petru Taielup                                            Secretar general, Ioan Apostu     
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                                                                                               Anexa la HCL nr. 413 din 14.09.2022 

                      

 

 

 

Reprezentanții Consiliului Local în comisiile de evaluare ale probei de interviu din cadrul 

concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învătământ preuniversitar de stat  din municipiul Botoșani  

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA UNITĂŢII 

ŞCOLARE- funcția vacantă  

Reprezentant al Consiliului Local al   

Municipiului Botoşani 

1 Școala Gimnazială                                  

”Sf. Nicolae”- director  

  Reprezentant  - Rogojinschi Marius Petru 

Membru supleant  - Tanasă Mihail Gabriel 

2 Școala Gimnazială nr. 7- director 

adjunct  

 

 Reprezentant - Tanasă Mihail Gabriel 

Membru supleant  - Rogojinschi Marius Petru 

                        

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Petru Taielup                                            Secretar general, Ioan Apostu      

 

  


