
 

  R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L   L O C A L 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 02.11.2021 

 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  

în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de 
ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Având în vedere adresa nr. 13096/28.10.2021 și înregistrată la Primăria 
municipiului Roman sub nr. 82583/29.10.2021, transmisă de Inspectoratul 
Școlar Județean Neamț; 

Examinând referatul de aprobare nr. 83474 din 01.11.2021 iniţiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr.  83570 din 02.11.2021 întocmit de către Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din __.11.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. ___ din 
__.11.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din __.11.2021 al Comisiei juridice; 

În conformitate cu prevederile art. 5, pct. II, lit. c) din O.M.E. nr. 
4597/06.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum și cu 
prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140, 
precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în 
Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de 
director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre precum și declarația pe propria răspundere 
conform Anexei nr. 11 la metodologie din O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 se va 
comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, 
Inspectoratului Școlar Județean Neamț şi persoanelor interesate.         

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                        Secretarul general al municipiului Roman,                       
          Ionuț CORBU                                              Gheorghe CARNARIU 
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                                                                                                 Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 02.11.2021 
 

  

Nr. 
crt. 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

ADRESA 

Reprezentantul Consiliului Local în Comisia 
de evaluare a probei de interviu a concursului 
de ocupare a funcțiilor de director și director 

adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Roman 

1. Liceul Tehnologic „Vasile Sav” B-dul Republicii, nr. 46  

2. Colegiul Tehnic „Petru Poni” B-dul Republicii, nr. 1 - 3  

3. Colegiul Tehnic „Danubiana” Str. Prof. Dumitru Martinaș, nr. 3  

4. Colegiul Tehnic „Miron Costin” Str. Ștefan cel Mare, nr. 268  

5. Liceul cu Program Sportiv Str. Tineretului, nr. 24  

6. Colegiul Naţional „Roman Vodă” Str. Mihai Eminescu, nr. 4  

7. 
Liceul Teologic „Episcop 

Melchisedec”  
Str. Alexandru cel Bun, nr. 2  

8. 
Liceul Teologic Romano-Catolic 

„Sfântul  Francisc de Assisi” 
Str. Ștefan cel Mare, nr. 268 B  
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9. 
Şcoala de Artă „Sergiu 

Celibidache”  
Str. Bogdan Dragoș, nr. 91  

10. 
Şcoala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri” 
Str. C. A. Rosetti, nr. 8  

11. 
Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 
Str. Mihai Eminescu, nr. 27  

12. 
Şcoala Gimnazială „Alexandru 

 Ioan Cuza” 
Str. Cuza Vodă, nr. 22  

13. 
Şcoala Gimnazială „Calistrat 

Hogaş” 
Str. Mihai Viteazu, nr. 15  

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 83474 din 01.11.2021 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare 

a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Roman 

 
 

Prin adresa nr. 13096/28.10.2021 și înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 82583/29.10.2021, Inspectoratul Școlar Județean Neamț solicită 
desemnarea câte unui reprezentat al Consiliului Local în Comisia de evaluare a 
probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și director 
adjunct pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Roman, în conformitate cu prevederile art. 5, pct. II, lit. c) din 
O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a 
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Roman se va constitui în vederea susținerii 
de către candidați a probei de interviu, Sesiunea 2021, care se va desfășura în 
perioada 15.11.2021 – 08.12.2021, în baza unui grafic de desfășurare a probei și 
în centrele de desfășurare stabilite de către organizator.  

De asemenea, persoanele desemnate, prin vot, de către Consiliul Local să 
facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu, vor completa o 
Declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr. 11 la metodologie di 
O.M.E nr. 4597/06.08.2021. 

Ținând cont de prevederile Metodologiei din O.M.E nr. 4597/06.08.2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat care impune un termen de 10 zile de la 



 
solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, rog domnii consilieri să 
propună și să aprobe Anexa la prezenta hotărâre care cuprinde reprezentantul 
Consiliului Local desemnat să facă parte, în calitate de membru, din Comisia de 
evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și 
director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Roman. 

 
Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către 

Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și 
I.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra 

proiectului de hotărâre. 
 

 
Inițiator, 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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, Mass Media și I.T. 
Nr. 83570  din 01.11.2021 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare 

a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Roman 

 
 Examinând referatul de aprobare înaintat de către Primarul Municipiului 

Roman – dnul Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei 

de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Roman, care se 

va desfășura în perioada 15.11.2021 – 08.12.2021, în baza unui grafic de 

desfășurare a probei și în centrele de desfășurare stabilite de către organizator, 

conform anexei parte integrantă din hotărâre, se constată că sunt îndeplinite 

prevederile art. 5, pct. II, lit. c) din O.M.E. nr. 4597/06.08.2021 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum și prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, 

lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 

57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de 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, Mass Media și IT, 

Mihai BÎRJOVANU 


