
  
                                     
                        

HOTĂRÂRE  
  privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Horodniceni,  judeţul Suceava ca 

membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de Director al 
Școlii Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni 

 
  

    Având în vedere prevederile art. 5 alin II lit. c) din  Ordinului Ministrului Educației 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,  
 
   ținând cont de  cererea înregistrată sub nr. 5580/14.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Suceava 
prin  care ni se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Horodniceni ca membru în 
comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale „Maria 
Cantacuzino” Horodniceni,  
 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 66 din 15.10.2021 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit 
de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 5642/15.10.2021; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni nr. 5643/15.10.2021 ;  
   c) raportul comisiei învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii din cadrul Consiliului local Horodniceni . 
 
    în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. - Se desemnează reprezentantul din partea Consiliului Local Horodniceni, judeţul Suceava, 
ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de Director al Școlii 
Gimnaziale „Maria Cantacuzino” Horodniceni domnul consilier local Savin Alexandru.  
 
           Art. 2 . - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului Suceava, 
persoanelor prevăzute la art.1, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și se publică în Monitorul Oficial 
Local .  
 
 
      Președinte de ședință, 
 
            Consilier local,  
….………………………............... 
              Pavel TANASĂ 
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 Contrasemnează pentru legalitate,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


