
 
 

 HOTĂRÂREA  Nr. 131 

din 28 iunie 2017 

 
privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de 
observator în cadrul comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea 
ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale Speciale “Emil Gârleanu” 
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5295/22.06.2017 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calitătii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 8246/16.06.2017 a  Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 5295/20.06.2017; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Metodologia privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3969/30.05.2017;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială 
a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat; 

Având în vedere art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se desemnează domnul Coca Ionel, Şef serviciu al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, ca reprezentant al  
Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul comisiei de concurs pentru 
concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale 
Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi. 
 

  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi 
şi persoanei desemnate la art. 1.  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate 

  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Paul Puşcaş            
   

Coca Ionel                                                                                                                                                                                 SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./22.06.2017                                                                                                                                                                                   Coca Ionel 

 


