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HOTĂRÂREA NR.10 
privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriul 

administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2020 - 2021 
 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020, 
 Având în vedere: 

• Proiectul de hota ra re nr.150/14.11.2019 init iat de Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de membrii 
Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.77740/14.11.2019; 
• Referatul de specialitate al Direct iei Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr.R72638/14.11.2019; 
• Adresa î naintata  ca tre Inspectorul Ș colar Judet ean Constant a, î nregistrata  cu nr.R72638/15.11.2019; 
• Adresa Inspectoratului Judet ean Ș colar Constant a nr.5875A/40/16.12.2019, î nregistrata  la sediul 

Prima riei Municipiului Mangalia cu nr.90770 din data de 20.12.2019 prin care se emite avizul conform; 
• Adresa Inspectoratului Judet ean Ș colar Constant a nr.4880A/40/21.10.2019, î nregistrata  la Prima ria Mu-

nicipiului Mangalia cu nr. 72638/23.10.2019; 
• Adresa nr.21832/11.10.2019 a Ș colii Postliceale F.E.G. Education Mangalia î nregistrata   la sediul Prima riei 

Municipiului Mangalia cu nr.73630/28.10.2019 privind includerea î n ret eaua s colara  a municipiului Mangalia; 
• Adresa nr.889/12.11.2019 î naintata  de Ș coala Postliceala  Șanitara  ”DIADA”, î nregistrata  la sediul 

Prima riei Municipiului  Mangalia cu nr.77244/12.11.2019 privind includerea î n ret eaua s colara  a municipiului 
Mangalia; 

• Prevederile O.M.E.N. nr.5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
s colarizare pentru î nva t a ma ntul preuniversitar de stat, evident a efectivelor de pres colari s i elevi s colarizat i î n 
unita t ile de î nva t a ma nt particular, precum s i emiterea avizului conform î n vederea organiza rii ret elei unita t ilor 
de î nva t a ma nt preuniversitar pentru anul s colar 2020-2021; 

• Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Raportul Comisiei Șociale, Șănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu  alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 

lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Șe aproba  organizarea ret elei s colare a unita t ilor de î nva t a ma nt de stat s i particular, pe teritoriul 
administrativ al Municipiului Mangalia, î n anul s colar 2020 - 2021, conform anexei care se constituie parte 
integranta  a prezentului act administrativ. 
 
Art.2 Șecretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re unita t ilor de î nva t a ma nt, 
direct iilor s i serviciilor de specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 
Institut iei Prefectului – Judet ul Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice 
pentru a fi adusa  la cunos tint a ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 29.01.2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  
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   Anexa la H.C.L. nr.10/29.01.2020     
  

 ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE  
a unităților de învățământ, de stat și particulare pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, 

 în anul şcolar 2020-2021 
 

 

UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FĂRĂ 

PERSONALITATE JURIDICĂ 

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA  

LICEUL  TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU" MANGALIA  
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR – SECȚIE 

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU" 
MANGALIA 

LICEUL TEORETIC "CALLATIS" MANGALIA  
GRĂDINIȚA  CU PROGRAM NORMAL  

NR.2 MANGALIA 

GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 MANGALIA  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 

NR.1 MANGALIA 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ "GALA GALACTION" MANGALIA  

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL  ANDREI” MANGALIA    

GRĂDINIȚA CU  PROGRAM PRELUNGIT 
NR.5 NEPTUN 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR.4 NEPTUN  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 MANGALIA  
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 

MANGALIA 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  

NR.3 MANGALIA  

ȘCOALA POSTLICEALĂ „FEG EDUCATION” MANGALIA   

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DIADA” MANGALIA   

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 


