
 
 

  

HOTĂRÂREA  Nr. 68 

din 28 februarie 2022 

 
privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor 
de director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2102/21.02.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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 
calității 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. 1106/10.02.2022 a  Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2102/10.02.2022; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) lit. c) din 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 Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 4597/2021; 

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 prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a, b) din Ordonanța de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de 
director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi, după cum 
urmează: 
A. Director adjunct – Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galaţi: 
- Dl. Coca Ionel – Secretar General al Judeţului – Consiliul Judeţean Galaţi (membru titular). 
- D-l. Stoica George – Director executiv – Consiliului Judeţean Galaţi (membru supleant). 
B. Director – Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci: 
- Dl. Coca Ionel – Secretar General al Judeţului – Consiliul Judeţean Galaţi (membru titular). 
- D-l. Stoica George – Director executiv – Consiliului Judeţean Galaţi (membru supleant). 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi  Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Galaţi, instituţiilor precizate la art. 1 şi persoanelor desemnate.  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate 
  Secretarul General al Judeţului, 
                  Ionel Coca         
   

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./18.02.2022                                                                                                                                                                     Sacazof Silvia 

 


