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PROIECT 
DECIZIE nr. 1/11 

din  ___martie   2021 

 

,,Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local 

în componenţa comisiilor  de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director al Școlii de Arte Plastice  

„Nicolae Moisei” din or.Telenești”. 

 

      Având în vedere solicitarea Direcţiei Educaţie Teleneşti de a desemna câte un reprezentant, 

delegat de Consiliul local pentru a fi inclus în componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director al Școlii de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or.Telenești  în conformitate cu 

prevederile art.14 alin.(2) lit.w) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, pct.26 alin. (3) lit. f) din Regulamentul ”Cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director  și director adjunct în instituţiile de 

învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23 martie,  având în vedere 

avizul pozitiv al comisiei de specialitate din ___ martrie 2021, Consiliul orăşenesc Teleneşti, 

 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează dna /dl  __________________ în calitate de reprezentant  al Consiliului orășenesc 

Telenești, pentru a fi inclus/ă  în  componenţa  Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de 

director al Școlii de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or.Telenești   

2. Secretarul Consiliului orăşenesc, va aduce la cunoştinţa părţilor cointeresate, prevederile prezentei 

decizii în termeni optimi. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

           

 

 

Preşedinte de şedinţă      

 

                        Secretar al Consiliului       Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 



Notă Informativă 

La proiectul de decizie 
,,Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local 

în componenţa comisiilor  de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director al Școlii de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or.Telenești”. 

 

Având în vedere solicitarea Direcţiei Educaţie Teleneşti de a desemna câte un 

reprezentant, delegat de Consiliul local pentru a fi inclus în componenţa comisiilor de 

concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii Sportive pentru Copii și Juniori 

Telenești și Școlii de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or.Telenești, în conformitate cu 

prevederile pct.26 alin. (3) lit f) din Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director  și director adjunct în 

instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 

23 martie, care prevede că în comisia de concurs trebuie să fie un reprezentant delegat de 

consiliul local pe al cărui teritoriu se află institiţia de învăţământ: ofesoral; f) un 

reprezentant al consiliului de administrație. 

Având în vedere Propunerea comisiei de specialitate pentru problemele sociale care a 

examinat chestiunea data în cadrul comisie și a propus candidatura consilierului    de a fi 

inclusă în componența comisiei, se propune de a aproba în cadrul ședinței Consiliului 

candidatura dnei/dlui _______de a fi inclus/ă în componența comisiei de concurs  pentru 

ocuparea funcţiei de director al Școlii de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or.Telenești  . 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului orășenesc Telenești                              Nicolae Nastas 


