
 
                                                                               Proiect 

                                                                                                    Nr. 232 din 01.11.2021 

         H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanților în comisiile de evaluare a probei interviu 

din cadrul concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director 

adjunct pentru unitățile de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ 

Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’Dorohoi 

 

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară în data de .......... 2021                                                                                                                                                                                                                                                                

urmare adresei Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 133671 din 29.10.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani la nr. 19179 din 01.11.2021 prin care solicită 

desemnarea reprezentanților în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul concursului 

desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de 

învățământ  Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională 

Specială ,,Ion Pillat ’’Dorohoi; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 19268 

din 01.11.2021,  

având în vedere : 

                 - Raportul de specialitate al Direcției Buget  Finanțe nr. 19271 din 01.11.2021, 

      - 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. II lit. c) pct. 2 b) 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) și lit. f), 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 Se desemnează doamna/domnul........................................................... în calitate de 

reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul 

concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala 

Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani . 

          Art.2 Se desemnează doamna/domnul........................................................... în calitate de 

reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în comisia de evaluare a probei interviu din cadrul 

concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru Școala 

Profesională Specială ,,Ion Pillat’’ Dorohoi.  

          Art.3 Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. 

          Art.4 Președintele Consiliului Județean Botoșani prin Direcția Juridică, Administrație 

Publică Locală și Direcția Buget Finanțe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                                    

        PREȘEDINTE,                                                                           Avizat pentru legalitate: 

 Doina-Elena Federovici                                                                Secretar general al județului, 

                                                                                                            Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 
 

Botoșani, 

Nr. .......... din ...........2021 



 

 
Nr. 19268 din 01.11.2021       

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

             Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede ca atribuție a consiliului județean asigurarea, 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind educația. 

 Potrivit prevederilor art. 5 alin. II lit. c) pct. 2 b) 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, pentru constituirea comisiilor de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului, este necesară desemnarea unui 

reprezentant al consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean/consiliului 

local al sectorului municipiului București, desemnat prin hotărârea a consiliului local, respectiv 

prin hotărârea a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de învățământ special, 

centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/CMBRAE.       

   Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19179 din 01.11.2021 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a solicitat desemnarea a câte un reprezentant din cadrul 

Consiliului Județean Botoșani care să aibă calitatea de membru în comisia de concurs în 

vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru unitățile de învățământ: 

Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala Profesională Specială ,,Ion 

Pillat ’’Dorohoi . 

            Membrii desemnați în comisia de evaluare a probei interviu nu trebuie să fie în 

următoarele situații de incompatibilitate: soț/soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv 

și/sau relații conflictuale cu vreun candidat. 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun aprobării proiectul de 

hotărâre privind desemnarea reprezentanților în comisiile de evaluare a probei interviu din cadrul 

concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct pentru 

unitățile de învățământ: Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și Școala 

Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’Dorohoi. 

 

 

 
 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena Federovici 



   
DIRECŢIA BUGET- FINANŢE                 

Nr.19271 din 01.11.2021 

 
 

                                                                                                              VICEPREȘEDINTE,  

                                                                                                          Corneliu-Bogdan Dăscălescu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede ca atribuție a consiliului județean asigurarea, 

potrivit competențelor sale și în condițiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind educația. 

 Potrivit prevederilor art. 5 alin. II lit. c) pct. 2 b) 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, pentru constituirea comisiilor de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat de către inspectoratele județene 

școlare, în cazul unităților de învățământ special, a centrelor școlare pentru educație incluzivă și 

CJRAE/CMBRAE este necesară desemnarea unui reprezentant al consiliului local, respectiv un 

reprezentant al consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului București, 

desemnat prin hotărârea a consiliului local, respectiv prin hotărârea a consiliului județean/local 

al sectorului.       

   Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 19179 din 01.11.2021 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a solicitat desemnarea a câte un reprezentant din cadrul 

Consiliului Județean Botoșani care să aibă calitatea de membru în comisia de evaluare a probei 

interviu a concursului desfășurat în vederea ocupării funcțiilor de director și director adjunct 

pentru unitățile de învățământ: Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani și 

Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’Dorohoi . 

            Membrii desemnați în comisia de evaluare a probei interviu nu trebuie să fie în 

următoarele situații de incompatibilitate: soț/soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv 

și/sau relații conflictuale cu vreun candidat. 

           Față de cele mai sus prezentate, a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi 

înaintat spre dezbatere și desemnarea reprezentanților din cadrul Consiliului Județean Botoșani 

în comisiile de evaluare a probei interviu în vederea ocupării funcțiilor de director și director 

adjunct pentru unitățile de învățământ Școala Profesională Specială ,,Sfântul Stelian’’ Botoșani 

și Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat ’’Dorohoi. 

                                                 

 
 

                                                   DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 

 

 

 


