ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 23.06.2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de
concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct
ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 10493 din 19.06.2017 iniţiată de
către domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 10494 din 19.06.2017 întocmit de către Serviciul
Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul nr. __ din 23.06.2017 al Comisiei de cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul nr. ___ din 23.06.2017 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 23.06.2017 dat de
Secretarul Municipiului Roman;
Luând în considerare prevederile art. 13, alin. 1, lit. „c” din Ordinul
nr. 3969 din 30 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar emis de Ministerul Educaţiei
Naţionale;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 1, ale art. 45, precum şi
ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local în Comisiile de
concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct ale
unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, conform anexei - parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și
Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 23.06.2017
Nr.
crt.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ADRESA

REPREZENTANT
CONSILIU LOCAL

Colegiul Tehnic „Danubiana”

Str. Prof. Dumitru
Mărtinaş, nr. 3

Daniel-Laurențiu
VASILIU

danielvasiliu.clr
@gmail.com

2.

Liceul cu Program Sportiv

Str. Tineretului,
nr. 24

Nicolae-Bogdan
CURCUDEL

bog_curcudel
@yahoo.com

3.

Liceul Teologic Romano-Catolic
„Sfântul Francisc de Assisi”

Str. Ştefan cel Mare,
nr. 268 B

Petru FARCAŞI

petrufarcasi.clr
@gmail.com

4.

Şcoala de Artă „Sergiu
Celibidache”

Str. Bogdan Dragoş,
nr. 91

Daniela Gabriela
SUMAN

danielasuman.clr
@gmail.com

5.

Şcoala Gimnazială „Vasile
Alecsandri”

Str. C. A. Rosetti,
nr. 8

Leonard
ACHIRILOAEI

leonardachiriloaiei.clr
@gmail.com

6.

Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu”

Str. Mihai
Eminescu, nr. 27

Ioana Roxana
IORGA

roxanaiorga.clr
@gmail.com

7.

Şcoala Gimnazială „Alexandru
Ioan Cuza”

Str. Cuza Vodă, nr.
22

Daniela Gabriela
SUMAN

danielasuman.clr
@gmail.com

1.

Telefon

E-mail

Adresă de
corespondență

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 10493 din 19.06.2017

primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director
și director adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman
Ca urmare a adresei I.S.J. Neamț nr. 6664/15.06.2017 cu privire la
organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director
adjunct ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman și în conformitate cu
prevederile art. 13, alin. 1, lit. „c” din Ordinul nr. 3969 din 30 mai 2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar emis de Ministerul Educaţiei Naţionale și publicat în Monitorul
Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017, la desfăşurarea concursului pentru funcţiile de
director şi de director adjunct, pentru fiecare comisie de concurs sunt invitaţi să
participe în calitate de observatori primarul sau un reprezentant al primarului şi
un reprezentant al consiliului local din unitatea administrativ teritorială pe raza
căreia îşi are sediul unitatea de învăţământ.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun ca un reprezentant în
comisiile de concurs ce se vor organiza la fiecare unitate de învățământ să fie
din partea Aparatului de lucru al Primarului care va fi desemnat prin Dispoziția
Primarului, iar un reprezentant să fie din partea Consiliului Local care va fi
desemnat prin vot.
Drept urmare, propun domnilor consilieri lista reprezentanților Consiliului
Local în componența comisiilor de concurs, conform Anexei nr. 1 ce face parte
integrantă din proiectul de hotărâre, întocmită cu precizarea datelor de contact.
Faţă de cele prezentate, rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Nr. 10494 din 19.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea
funcțiilor vacante de director și director adjunct ale unităţilor de
învăţământ din Municipiul Roman
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1, lit. „c” din Ordinul
nr. 3969 din 30 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, autoritățile administrației
publice locale trebuie să desemneze doi reprezentanți care să facă
parte din comisiile de concurs.
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate
de către Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian Ovidiu Micu se
constată că acestea au fost întocmite cu respectarea prevederilor art.
36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 1, ale art. 45, precum şi cele
ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală.
De asemenea, s-a constatat că sunt întrunite condiţiile de fond,
formă şi legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte,
Învățământ și Mass Media,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

