
 
   

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani și a membrului supleant în 

comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării 

funcției de director adjunct pentru unitatea de învățământ Școala Profesională Specială 

„Ion Pillat” Dorohoi 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară în data de  12.09.2022,                                                                                                                                                                                                                                                                 

urmare adresei Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 11560 din 05.09.2022, înregistrată 

la Consiliul Județean Botoșani la nr.16608 din 07.09.2022 prin care se solicită desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Botoșani și a membrului supleant în comisia de evaluare a probei 

interviu din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcției de director adjunct pentru unitatea 

de învățământ Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 16635          

din 07.09.2022,  

având în vedere : 

                 - Raportul de specialitate al Direcției Buget  Finanțe nr. 16636 din 07.09.2022, 

      - Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități-culturale, sportive, tineret și de agrement,  

                 - Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) pct. 2 (ii), alin.(8) și art. 31 din 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației nr. 4597/06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare; 

             în temeiul art.173 alin.(1) lit. d), alin. (5) 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, 

  

h o t ă r ă ş t e : 

 

           Art.1 - (1) Se desemnează doamna  Holca Agnes-Mihaela în calitate de reprezentant al 

Consiliului Județean Botoșani, membru titular în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul 

concursului desfășurat în vederea ocupării funcției de director adjunct pentru Școala Profesională 

Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi. 

           (2) Se desemnează doamna Abăcioaei Rodica în calitate de reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani, membru supleant în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului desfășurat 

în vederea ocupării funcției de director adjunct pentru Școala Profesională Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi. 

 Art.2 - Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

          Art.3 - Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Juridică, Administrație Publică 

Locală și Direcția Buget Finanțe și persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

                                                 

                 PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 

          Doina-Elena Federovici                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                       Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

Botoșani, 

Nr. 192 din 12.09.2022 

 


