
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind exercitarea calităţii de ordonator terţiar de credite a domnului Ţapu Iulian, Directorul Şcolii 

Gimnaziale ,,Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, numit ca urmare a 
promovării concursului şi aprobarea Contractului de management administrativ-financiar încheiat cu 

Primarul comunei Tomşani 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr .. 4 din 20.01.2022, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 544 din 20.01.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 545 din 20.01.2022, 
-Decizia nr. 2674 din 20.12.2021 emisă de Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Prahova prin care domnul Ţapu Iulian este numit, ca urmare a promovării concursului, în funcţia 
de Dirctor al Şcolii Gimnaziale ,,Prof Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, judeţul Prahova, 
începând cu data de 17.01.2022, 

În baza prevederilor: 
- art. 96, art. 97, art 101 la 106, art. 257 alin. (3) şi art. 258 alin. (4) din Legea nr. 1/2011-Legea 

educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
-art. 20 şi art. 21 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ME nr. 5447/2020, 
-art. 24 alin (6) şi (7) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ME nr. 4597/2021, 

-art. 22 şi 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „a" şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, ia act de numirea domnului Ţapu 
Iulian în funcţia de director al Şcolii Gimnaziale ,,Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna Tomşani, 
judeţul Prahova, ca urmare a promovării concursului, începând cu data de 17.01.2022, pe o perioadă de 4 
ani, cu condiţia menţinerii calităţii de titular. 

ART. 2: În calitate de director al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, domnul Ţapu Iulian 
se desemnează ordonator terţiar de credite pentru instituţia pe care o conduce. În îndeplinirea atribuţiilor 
specifice, ordonatorul de credite va utiliza creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor 
instituţiei pe care o conduce, potrivit bugetului aprobat de Consiliul local al comunei Tomşani şi în 
condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. 

. ' 



ART. 3: Se aprobă modelul Contractului de management administrativ-financiar dintre Primarul 
comunei Tomşani ş i  Directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Dinu Mihail-Dan" sat Magula, comuna 
Tomşani, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată instituţiilor ş i  persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Număr consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi _ J 3 
Voturi pentru l3 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomşani, 
Matei Violeta Iuliana 
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