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JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de 
concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din  

unitatile de intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei 
  

                                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                    intrunit in sedinta  de indata  in data de  10 martie  2022 

  
 Având în vedere  referatul de aprobare nr.7362/09.03.2022 prezentat de  primarul 

municipiului, raportul nr. 7363/09.03.2022al compartimentului de specialitate, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Conform prevederilor art.5 alin.II lit.c, din Ordinul M.E.nr.3026/13.01.2022 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
cu modificarule si completarile ulterioare; 
           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) 
lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 
       HOTĂRĂŞTE: 

 
    Art. 1 Se  desemneaza consilierii locali titulari si suplenati,  care vor face parte din comisia 
de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din  unitatile de 
intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei , dupa cum urmeaza: 

a) Marinca Mihaiela -  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 1 
 b) Obreja Mariana-  consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 2 
 c)Grohinschi Dorin - consilier local, Şcoala cu cls I-VIII nr. 4 

              d)Rey Adrian Radu -  consilier local, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 
 e) Pintilii Mircea Cristian-  consilier local, Grădiniţa cu program normal nr. 4 
 f) Alexievici Raul-  consilier local, Liceul teoretic Ion Luca 

             g)  Tarca Adrian- consilier local,  Liceul tehnologic Vasile Deac 
Supleanti: Vaideanu Amalia Loredana –Consilier local 
                    Cozianu Claudiu-Consilier local  

  Art.2 Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.178/29.10.2021. 
Art.3 Primarul municipiului şi consilierii nominalizaţi, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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