
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A   Nr.63/2008 
privind avizarea numirii în funcţia de director  

a domnului profesor Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti 
 
 având în vedere  adresa nr.1489/2008 a Inspectoratului şcolar  judeţean Vaslui, prin care 
solicită avizul consultativ al Consiliului  judeţean Vaslui în vederea numirii ca director a domnului 
profesor Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti; 
 în baza dispoziţiilor art.21 alin. (1) şi alin. (6)  din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
nr.3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 în temeiul art.104 alin. (1) lit. “f” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Judeţean Vaslui, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic – Consiliul Judeţean Vaslui avizează numirea în funcţia de director a domnului 
profesor Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti. 

                      
    Vaslui, 22 aprilie 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 

          Contrasemnează: 
                                                                                  Secretarul  judeţului  Vaslui 
                                                                                       Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
E X P U N E R E   D E   M O T I V E 

la proiectul de hotărâre privind avizarea numirii în funcţia de director a domnului profesor Istrate 
Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negreşti 

 
 Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării prevederilor art.21 alin. (1) şi 

alin. (6) din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.3142/2006 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,  cu modificările şi completările ulterioare,  potrivit  
căruia ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct se face în urma câştigării concursului 
desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizul consultativ al 
Consiliului Judeţean la solicitarea Inspectoratului Scolar Judeţean. 

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale mai sus prezentate, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui, prin adresa nr.1489/2008, solicită avizul consultativ al Consiliului Judeţean Vaslui, 
în vederea numirii ca director al Şcolii Speciale Negreşti, a domnului profesor Istrate Mihai 
Alexandru, ca urmare a promovării concursului desfăşurat în perioada 19 – 27 martie 2008.   

Domnul  Istrate Mihai Alexandru este născut în anul 1968, luna noiembrie, ziua 4, fiind 
absolvent al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – specializarea sociologie 
- politologie, cu examenul de licenţă în sesiunea iunie 1996. În perioada 25.08.2007 – 29.08.2007 a 
susţinut gradul didactic II la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. 

În anul 2005 a absolvit cursul de formare „Managementul proiectelor educaţionale”. 
Domnul Istrate Mihai Alexandru are o vechime totală în muncă de peste 18 ani, din care 12 în 

învăţământ. 
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe 

care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 


