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H O T Ă R Â R E 

 
 

REFERITOR LA: acordarea avizului consultativ pentru numirea în funcţia de director 
adjunct la unele instituţii de învăţământ preuniversitar, din municipiul Caracal. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: Având în vedere adresa  Şcolii cu clasele I- VIII nr.2, prin 

care s-a solicitat avizul consultativ al Consiliului local Caracal pentru numirea în funcţia de 
director adjunct la unele instituţii de învăţământ preuniversitar, se impune adoptarea unei 
hotărâri. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
-  Raportul de specialitate nr.1143/18.02.2009  al Secretarului municipiului Caracal; 
-  Adresa Şcolii cu clasele I- VIII nr.2 Caracal înregistrată sub nr.1143/02.02.2009; 

  - Art. 21 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
 funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobată 
 prin O.M.Ed.C nr. 3142/25.01.2006; 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, 
familie şi protecţia copilului  al Consiliului local al municipiului Caracal; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

ART. 1 – Se  avizează favorabil numirea în funcţia de director adjunct  a d-nei Mocanu 
Irina la Şcoala cu clasele I- VIII nr.2 Caracal. 

 
ART. 2–  Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului 

municipiului Caracal, Inspectoratului Şcolar al jud. Olt şi Şcolii cu clasele I- VIII nr.2 Caracal. 
 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
                PENTRU LEGALITATE 

                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,  
 

DUMITRESCU DORELA RALUCA                    VIOREL EMIL RĂDESCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

Având în vedere adresa Şcolii cu clasele I-VIII nr. 2 Caracal înregistrată sub 

nr.1143/02.02.2009  prin care  s-a solicitat avizul consultativ al Consiliului local Caracal pentru 

numirea în funcţia de director adjunct la unele instituţii de învăţământ preuniversitar, se impune 

adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

    Hotărârea va avea ca temei juridic prevederile art. 21 pct.6 şi pct.9 din Metodologia 

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobată prin O.M.Ed.C nr. 3142/25.01.2006 

conform cu care directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unitatii  de învăţământ, 

cu avizul consultativ al consiliului local. 

 

 

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI 

 

VIOREL RĂDESCU 

 

 
 
 
 
 


