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   H O T Ă R Â R E A  
nr. 50 din 28.10.2021 

privind aprobarea desemnării unui  reprezentant al Consiliului Local Calafindesti în Comisia de evaluare a 
probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiiei de director şi director adjunct al 

 Şcolii Gimnaziale Calafindesti  

 
   Consiliul local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava ; 
   Având în vedere : 
 -  proiectul de hotarare al Primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava; 
 - referatul  de aprobare  al  d-lui Frîncu Adrian – primarul comunei Calafindeşti înregistrat sub nr.5800 
din 19.10.2021 ; 
 -   raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 5801  din 19.10.2021; 
            - raportul de avizare al comisiei de specialitate  pentru invatamant,sanatate,familie,munca si protectie 
sociala,activitati social – culturale,culte, protective copii, nr. 5802  din 19.10.2021; 
 Tinand cont de Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Suceava inregistrata in institutia noastra cu nr. 
5725/14.10.2021 privind desemnare unui reprezentat al consiliului local ca membru in comisia de concurs 
pentru unitatile de invatamant aflate pe raza UAT- ului Calafindesti; 
 In baza prevederilor Legii  invatamantului  nr. 1/2011, ale art. 5, pct.II, lit. c) din Metodologia privind 
organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 
           În temeiul art.129 alin.2.lit(d),alin 7 lit(a) si art 196 alin.1 lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE:  
 

                   Art.1. Se  aproba desemnarea reprezentantului Consiliului Local Calafindesti in Comisia de 
evaluare a probei de interviu  la concursul pentru ocuparea functiei de director si director adjunct al Scolii 
Gimnaziale Calafindesti, respectiv:domnul consilier POPESCU VASILE; 
 
         Art.2. Secretarul general al comunei Calafindesti va  comunica  prezenta hotarare  Primarului 
comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului- judetul Suceava si Inspectoratului Scolar Judetean Suceava in 
termenele prevazute de lege , se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe pagina webs a 
comunei Calafindesti. 
 
 

          Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează: 
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            CIOBAN Leonte                        
                                                                                                          Cucu Ana - Florentina  

 
Calafindesti 
28.10.2021 
 Nr.50          


