
                                                               ROMÂNIA 
   JUDEŢUL VASLUI 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

         735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 
tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  16  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.66  
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în 

comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile organizate la nivelul 

Inspectoratului Școlar Județean Vaslui pentru ocuparea funcțiilor de director și 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Huşi 

 

 
Consiliul  Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere:  

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huşi privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Huşi în comisiile de evaluare a probei 

de interviu la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui 

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

preuniversitar de stat din municipiul Huşi, nr.4918 din 16.02.2022;  

         •  Referatul Biroului Administraţie Publică Locală nr.4917 din 16.02.2022 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.4919 din 

16.02.2022; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.4982din 16.02.2022; 

• Avizul nr.66 din 22.02.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.29 din 22.02.2022 al Comisiei pentru învăţământ, culte, cultura, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.257si art.258 din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministerului Educaţiei 

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,cu modificările şi completările ulterioare, art.129 alin. 

(2) lit.d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

                                               HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se desemnează 2(doi) reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului 

Huşi  ce vor fi nominalizaţi în  comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile 

organizate la nivelul Inspectoratului  Școlar Județean Vaslui pentru ocuparea funcțiilor 

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

municipiul Huşi, după cum urmează: 

• Domnul FOCIA ALEXANDRU   

• Doamna PATRAȘCU LUIZA  

 

Art.2. Se desemnează un reprezentant al Consiliului Local al municipiului Huşi, 

membru supleant în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile organizate 

la nivelul Inspectoratului  Școlar Județean Vaslui pentru ocuparea funcțiilor de director 

și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi, 

după cum urmează: 

• Domnul POPA CRISTINEL 

 

Art.3.Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr. 336 din 08.11.2021. 

 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huși. 
                             

 

                                                                                      HUŞI, 24 februarie 2022    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       Contrasemnează pentru legalitate, 

              Ioan Iacob                                                             Secretar general,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


