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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Cacica în Comisia de evaluare a probei de interviu din 

cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al  
Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus 

 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 1219 din 14.02.2022; 
- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr. 999 din 7.02.2022;  
- Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comune Cacica, înregistrat cu nr. 1221 din 14.02.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, înregistrat 
cu nr. 1395 din 21.02.2022; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 1400 din 21.02.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 alin. (4) lit. c) 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 
Ministerului Educației nr. 4597/10.08.2021, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE:    
 

Art. 1  Se desemnează domnul CREŢU CONSTANTIN, reprezentant al Consiliului Local Cacica, membru 
titular în comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii 
Gimnaziale Pârteştii de Sus. 

Art. 2  Se desemnează domnul COJOCAR-SAHLEAN MARCEL-ANTON, reprezentant al Consiliului Local 
Cacica, membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea 
funcţiei de director al Școlii Gimnaziale Pârteştii de Sus. 

 Art. 3. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Cacica, 
precum și consilierului în cauză,  pentru informare şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, în vederea exercitării 
controlului de legalitate. 

 
                               Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                 Elena BOLOCA                                       Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                                Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                   Georgeta-Graţiela VOLANSCHI 
Cacica, 3 martie 2022  
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