HOTĂRÂREA NR.37
privind desemnarea reprezentanților consiliului local, membri și membri supleanți în comisiile de
evaluare a probei de interviu pentru concursul de director/ director adjunct
la unitățile de învățământ din municipiul Mangalia
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 01.03.2022,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.35/16.02.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de
membrii Consiliului Local Mangalia, conform procesului-verbal al ședinței;
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.11298/16.02.2022;
• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R10523/17.02.2022 ;
• Adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.743A/33/10.02.2022 transmisă prin intermediul
poștei electronice în data de 14.02.2022 și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub
nr.10523/15.02.2022 și cu revenire în data de 15.02.2022 prin intermediul poștei electronice;
• Prevederile Capitolul II art.5 din Ordinul Ministerului Educației nr.3026/2022 pentru modificarea și
completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr.4597/2021;
• Raportul Comisiei Socială, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Mangalia;
În temeiul dispozițiile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), 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, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local, membri și membri supleanți în comisiile de evaluare a
probei de interviu pentru concursul de director/ director adjunct la unitățile de învățământ din municipiul
Mangalia, conform anexei care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.
Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de
specialitate, Inspectoratului Școlar Județean Constanța și consilierilor locali desemnați 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 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 8 voturi
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție.
MANGALIA
DATA: 01.03.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRIGUȚA NICOLETA
Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Ciocănel Andreea
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Anexa la H.C.L. nr.37/01.03.2022
Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Mangalia în comisiile de interviu pentru concursul de
ocupare a funcțiilor de director/ director adjunct vacante din unitățile de învățământ preuniversitar
de stat din municipiul Mangalia

Nr.
crt.

Numele unității de învățământ
preuniversitar de stat
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3

1

MANGALIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
2

MANGALIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GALA
3

GALACTION” MANGALIA
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION

4

BĂNESCU” MANGALIA
LICEUL TEORETIC ”CALLA-

5

TIS”

Numele, prenume, datele de
contact ale reprezentantului
Consiliului Local

Numele, prenume, datele de
contact ale membrului
supleant

Nume: LUCA
Prenume: LUCIAN

Nume: MOLDOVAN
Prenume: DĂNUȚ

Nume: ALI
Prenume: LEILA

Nume: GRIGUȚA
Prenume: NICOLETA

Nume: IONIȚĂ
Prenume: DRAGOȘ

Nume: GRIGUȚA
Prenume: NICOLETA
Nume: ANDREI
Prenume: DANIEL-SORIN

Nume: STAN
Prenume: LINICA

Nume: ANGELESCU
Prenume: DRAGOȘ

Nume: GRIGUȚA
Prenume: NICOLETA

MANGALIA

COLEGIUL ECONOMIC MAN6

GALIA

Nume: FILIP
Prenume: DUMITRU
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Nume: ANGELESCU
Prenume: DRAGOȘ

