
 
HOTĂRÂREA NR.196 

privind transformarea unor posturi vacante de natură contractuală din statul de funcţii  

al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară din data de 07.12.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.218/08.11.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referat de aprobare al proiectului de hotărâre nr.83198/08.11.2021; 

• Raport de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.83459 din 08.11.2021; 

• Referatul Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.82307/03.11.2021; 

• Referatul Direcţiei Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Mangalia, înregistrat cu nr.82319/03.11.2021;  

• Referatul Direcţiei Gospodărire Urbană şi Servicii de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.82735/04.11.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.106/12.07.2021 privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Mangalia; 

• Raportul Comisie Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a), 

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

ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Transformarea unor posturi vacante de natură contractuală din statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, după cum urmează: 
 

▪ un post de inspector de specialitate gradul profesional IA în consilier grad profesional debutant (S) din cadrul 

Compartimentului Cabinet Primar, poziţia 7 în statul de funcţii; 

▪ un post vacant de psiholog practicant (S) în psiholog stagiar (S) din cadrul Compartimentului de Intervenţie 

în Situaţii de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială, poziţia 284 în 

statul de funcţii; 

▪ un post vacant de muncitor necalificat treaptă profesională II în referent treaptă profesională IA (M) din 

cadrul Biroului Parcuri şi Spaţii Verzi, poziţia 223 în statul de funcţii; 

▪ un post vacant de muncitor calificat treaptă profesională I în inspector de specialitate grad profesional 

debutant (S) din cadrul Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat, poziţia 240 în statul de funcţii; 

▪ un post vacant de muncitor calificat treaptă profesională I în referent treaptă profesională IA (M) din cadrul 

Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat, poziţia 241 în statul de funcţii;  

▪ un post vacant de muncitor calificat treaptă profesională I în referent treaptă profesională I (M) din cadrul 

Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat, poziţia 242 în statul de funcţii. 
 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către direcțiilor și serviciilor de 

specialitate 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 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi ”abținere”, 

din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
 

MANGALIA 

DATA: 07.12.2021 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 
 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


