
1 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.64 
privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.224/25.09.2019 privind nominalizarea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație 
și a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ 

preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2019-2020 
 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.42/17.02.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia, conform procesului-verbal de ședință; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.11714 din data de 17.02.2020; 
• Raportul de specialitate nr.11715/17.02.2020 al Direcției Management Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia; 
• Prevederile H.C.L. nr.292/09.12.2019 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, 

a mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, al domnului 
MIHAI SORIN și declararea ca vacant a locului de consilier local; 

• Prevederile H.C.L. nr.47/20.02.2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare de stat și 
particulare pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia pentru anul școlar 2019-2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.224/25.09.2019 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local 
al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a Comisiilor pentru evaluarea și 
asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în Municipiul Mangalia, pentru 
anul școlar 2019-2020; 

• Prevederile art.96 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile art.3 și art.4 alin.(1) din Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – 
cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.11 alin.(4) lit.e) din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, 
aprobată de Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, Comisiei Economice, 
Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ 
din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a), 
art.240, art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.224/25.09.2019 privind nominalizarea 
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație și a 
Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar aflate în 
Municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2019-2020, în sensul înlocuirii domnului Mihai Sorin, nomi-
nalizat în calitate de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului de Administrație și a Comi-
siei pentru evaluarea și asigurarea calității ale Școlii Gimnaziale ”Gala Galaction”, cu domnul consilier 
local MOLDOVEANU ADRIAN. 
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Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.224/25.09.2019 rămân neschimbate.  
 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre persoanei nomina-
lizate, membrilor Consiliului Local Mangalia, instituției de învățământ, direcțiilor și serviciilor de spe-
cialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 
Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi 
adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

voturi ”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în 
funcție. 
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