
                                                 R O M A N I A 
JUDETUL  BUZAU 

ORASUL  POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL, 

 
Hotărâre 

Privind  desemnarea primarului orașului Pogoanele, dl Dumitrașcu Florin, în 
comisiile de examen la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director 

adjunct a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Pogoanele 
 

    Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
    Având în vedere: 

- Raportul secretarului general al orașului Pogoanele, Cotruță Valentino Adrian, prin  
care solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului local privind desemnarea primarului orașului 
Pogoanele, dl Dumitrașcu Florin, în comisiile de examen la concursul pentru ocuparea 
funcțiilor de director și director adjunct a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
orașul Pogoanele, raport înregistrat sub nr. 11320/28.10.2021; 

- Referatul de aprobare nr. 11321/28.10.2021 a viceprimarului orașului Pogoanele. 
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
- Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
     În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Pentru proba de interviu a Concursului de ocupare a funcțiilor de director și 
director adjunct la Liceul Teoretic Pogoanele se desemnează ca reprezentant al Consiliului 
Local Pogoanele dl Dumitrașcu Florin, primarul orașului Pogoanele. 

Art.2. Pentru proba de interviu a Concursului de ocupare a funcțiilor de director și 
director adjunct la Liceul Tehnologic I.A.Rădulescu Pogoneanu” Pogoanele se desemnează ca 
reprezentant al Consiliului Local Pogoanele dl Dumitrașcu Florin, primarul orașului 
Pogoanele. 

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/                                                                        

                    Președinte de ședință,                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                            Secretarul General al orașului, 
                     Consilier Elena Tănase                                                    Valentino Adrian Cotruță 
 
Nr.  56 / 28.10.2021 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 28 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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