
                                                            ROMANIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

ORAŞUL  DOLHASCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant  și al unui membru supleant al consiliului local al oraşului Dolhasca, ca 

membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ cu personalitate juridică, aflate pe raza U.A.T. Dolhasca 

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava;  

 Având în vedere: 

   - referatul de aprobare cu nr. 2739/16.02.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de primarul oraşului 

Dolhasca, domnul Isachi Decebal Dumitru;   

 - raportul de specialitate cu nr. 2743/16.02.2022 întocmit de secretarul general al oraşului Dolhasca, 

doamna Pavăl Maricica;  

 - adresa nr. 999 din 07.02.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Suceava; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – 

culturale, culte, protecţie copii. 

 În conformitate cu prevederile: 

 -  art. 5, alin. II, lit.c) pct. 2b din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată 

prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (7), lit. a) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.   Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al oraşului Dolhasca, ca membru în comisia 

de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ cu 

personalitate juridică, aflate pe raza U.A.T. Dolhasca, doamna consilier Băcăințan Gianina Angelica. 

 

 Art.2. Se desemnează ca membru supleant în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director 

și director adjunct din unitățile de învățământ cu personalitate juridică, aflate pe raza U.A.T. Dolhasca, 

domnul consilier Vrabie Ioan Daniel. 

 

 Art.3. Primarul oraşului Dolhasca, prin aparatul de specialitate și persoana desemnată va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Preşedinte de şedinţă              

        Savin Ionel 

 

 

                                                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 
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