
 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj 

în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului  

pentru ocuparea funcţiei de director adjunct 

la Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven” Craiova  

 

 

   

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

          având în vedere referatul de aprobare nr. 3656/14.02.2022 al Direcției 

Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare 

Instituţii Subordonate, adresa nr. 78/10.02.2022, emisă de Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 3548/11.02.2022, 

raportul Serviciului juridic nr. 4155/17.02.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

 potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c pct. 2 (ii) din Anexa la Ordinul 

ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat și 

completat prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/2022,     

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. a), art. 182 alin. (1) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se desemnează dl/dna ………….., ca  reprezentant al Consiliului 

Judeţean Dolj, și dl/dna ………………….., ca membru supleant, în Comisia de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director adjunct la Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven” Craiova.  

 Art. 2  –  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și 

persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

  

 



 

 Art. 3  – Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj și persoanelor nominalizate la art. 1. 

 

 

 

 

Nr._______      Adoptată la data de _______2022 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,       Contrasemnează 

                           Secretar General al Județului, 

DORIN-COSMIN VASILE           CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUŢII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare, Monitorizare  

Instituții Subordonate 

Nr. 3656/14.02.2022                                         

 

 

                                                                                            PREŞEDINTE, 

 

                                                                                 DORIN-COSMIN VASILE 

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind desemnarea  

reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj 

în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului   

pentru ocuparea funcţiei de director adjunct 

la Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven” Craiova 

 

 

 

  Potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c pct. 2 (ii) din Anexa la Ordinul 

ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat și 

completat prin Ordinului ministrului educației nr. 3026/2022,   

 c) ,,Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de 

învăţământ, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, având 

următoarea componenţă: 

    1) preşedinte - un inspector şcolar; 

    2) membri: 

    i) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare 

ale unităţii de învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. 

Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ vor desemna cei doi membri 

titulari în comisie şi doi membri supleanți. ………. 

    ii) un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin 

hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului 

judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi un membru 

supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului judeţean/local al sectorului, în 



cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă 

şi CJRAE/CMBRAE.” 

Prin adresa nr. 78/10.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu 

nr. 3548/11.02.2022, Inspectoratul Școlar Județean Dolj a solicitat desemnarea 

reprezentantului și a membrului supleant din cadrul Consiliului Judeţean Dolj în 

Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 

funcţiei de director adjunct la Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven” Craiova.  

  Având în vedere aspectele expuse, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                              

                   Larisa Răducan                                

 

 

 

 

 

 

               

 

Întocmit, 

Ema Stancovici 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.4155/17.02.2022 

     VIZAT, 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana-Cristina Vărgatu 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Comisia de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct la 

Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul 

Tehnologic Special ”Beethoven” , propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în 

Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director 

adjunct la Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre 

analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile: 

- art.5 alin (4) litera c) punctul 2 (ii) din Anexa la Ordinul ministrului educației Nr. 4597/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor 

de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat și 

completat prin Ordinul ministrului educației nr. 3026/2022; 

- art.173 alin. (1) lit. f), lit.d), alin.(5) lit.a), art.182 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: 

nu este cazul. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la 

atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară 

a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

Avizat,        Întocmit, 

     Șef Serviciu juridic,            Consilier Juridic, 

                Daiana Stoica                Alin Maria  

 




