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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele 
Sucevei, judeţul  Suceava ca membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de 

director la Școala Gimnazială ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei 
 

 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.6134/18.10.2021,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate al 
primarului, înregistrat  sub  nr. 6135/18.10.2021; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.6310/28.10.2021; 

 Propunerea consilierului Borciuc Eufrozina privind desemnarea ca membru în 
cadrul comisiei de concurs a  consilierului  Mechno Marian; 

 Art.5 alin.II lit.c-b din ORDINUL 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 și completările ulterioare; 

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr.11199/60/2021; 
În temeiul art.5 lit.ee), art.129 alin.2 lit.d și alin.7 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1: Se desemnează d-nul consilier local MECHNO Marian din cadrul Consiliului 
Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava în calitate de membru, care va face 
parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială 
”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei. 

Art.2:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT 
Izvoarele Sucevei,în termenul prevăzut de lege,prefectului judeţului Suceava, primarului 
comunei Izvoarele Sucevei şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, la Secțiunea Hotărârile 
Autorității Deliberative. 
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Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 

28.10.2021,cu respectarea prevederilor art.5 lit.ee) și art.139 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 8/11 voturi,din numărul 

total de 11 consilieri locali in funcţie si 8 prezenţi la sedinţa 
 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                  Secretarul general al UAT, 

              Eufrozina BORCIUC             Cătălina JURAVLE 
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.45 din 28.10.2021 

 


