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HOTĂRÂREA NR. 52 

 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Nicșeni  

ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru  

ocuparea funcției de director pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 28.10.2021,  

 

 

urmare a adresei IȘJ Botoșani nr. 13112/27.10.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 5120/27.10.2021, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 5 alin. II lit. b din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat, aprobată prin Ordinul ME nr. 4597/2021, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 

și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Doamna consilier PÎRLOG RODICA se desemnează membru în comisia de evaluare 

a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director pentru unitățile de învățământ 

de pe raza comunei Nicșeni. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică și se va comunica Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, IȘJ Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                Secretar general al comunei                 

                      Jîjie Ovidiu-Puiu                       Diac-Milatinovici Lucian-Iulian     

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 7 voturi pentru 7 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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