
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 
            HOTĂRÂREA NR.______ 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.460/2021 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 

Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2021; 

  Având în vedere referatul de aprobare nr.213583/2021, raportul nr.213584/2021 al 
Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.213585/2021 al Direcției Juridice, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.460/2021 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a probei 
de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova; 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Educaţiei nr.5454/2021 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.4597/2021, cu 
modificările si completarile ulterioare;  

     În temeiul art.129. alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a, art.139  alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a art.1 din  Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.460/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, cu un nou  alineat care va avea 
următorul conţinut: 

            „(2) În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu se 
prezintă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va desemna un alt consilier local din lista 
prevăzută la alin.1.”  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                  INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                     PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.213583  / 25.11.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTARÂRII 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.460/2021 REFERITOARE LA  
DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA IN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA 
FUNCŢIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT IN UNITĂŢILE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Având în vedere: 

 

        - Ordinul nr. 4.597/2021 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 

       - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 34/2021 privind organizarea reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru 

anul şcolar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

306/2021;  

      - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.460/2021privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova in Comisia de evaluare a probei  de interviu 

pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct in unităţiile de invăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Craiova 

     - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi 

completările ulterioare, 

 

              propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 

- modificarea, prin completare, a art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

460/2021, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova in Comisia 

de evaluare a probei  de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct in unităţiile 

de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, cu un nou alineat care va avea următorul 

conţinut: 

" în situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu se prezintă, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va desemna un alt consilier local din lista prevăzută la alin. 1". 

 

      PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
 
 

         Întocmit, 
         Șef serviciu, 

         Camelia-Nicoleta Florea 
 

 



 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA                                         
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                             
SERVICIUL RESURSE UMANE                                                            
NR.  213584/25. 11.2021              
 

                                                                     

RAPORT PRIVIND MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.460/2021 REFERITOARE LA  DESEMNAREA 

REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA IN 
COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA 
FUNCŢIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT IN UNITĂŢILE DE 
ÎNVĂŢĂMĂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

            

          

        Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 460/2021 s-a aprobat desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova in Comisia de evaluare a probei  de interviu 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct in unităţiile de invăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Craiova, conform anexei la aceasta. 

       Totodată, conform calendarului consursului prevazut in Anexa nr.8 -Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 

4.597/2021, pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat - sesiunea 2021, in perioada 2-10 noiembrie s-au constituit comisiile de evaluare 

a probei de interviu iar in perioada 15 noiembrie- 08 decembrie are loc desfasurarea probei de interviu. 

        Dat fiind faptul că  prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

460/2021 nu s-au prevazut inlocuitori pentru reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

in Comisia de evaluare a probei  de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

in unităţiile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, in vederea evitarii decalarii 

calendarului de concurs strabilit prin  Ordinul nr. 5.454/2021 pentru modificarea şi completarea 

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 

educaţiei nr. 4.597/2021,  apreciem oportun ca în situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nu se prezintă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va  desemna un alt consilier 

local din lista prevăzută la alin. 1" 

          Astfel în vederea asigurării bunei desfasurari a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante  

de director şi director adjunct in unităţiile de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova 

se impune completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova mai sus mentionata. 



Faţă de cele expuse propunem, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2011 

privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.E.N. nr. 4.597/2021 

cu modificările si completarile ulterioare pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, elaborarea proiectului de hotarare privind: 

-  modificarea, prin completare, a art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

460/2021, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova in Comisia 

de evaluare a probei  de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct in unităţiile 

de invăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, cu un nou alineat care va avea următorul 

conţinut: 

" în situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu se prezintă, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj va  desemna un alt consilier local din lista prevăzută la alin. 1". 

 

ȘEF SERVICIU: 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:______.2021 
  Semnătura:__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT: 
DENISA-LOREDANA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data:______2021 
                   Semnătura:__________ 
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