
 
 

HOTĂRÂREA NR.43 

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

al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 24.03.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.42/24.02.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.14066/24.02.2022; 

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

Primarului Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.15984/03.03.2022; 

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

înregistrat nr.13835/24.02.2022; 

• 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; 

• Rapoartele Comisiei Sociale, Sănătate Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 

Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

Primarului Municipiului Mangalia, după cum urmează: 

 

- funcţia de muncitor necalificat treaptă profesională II vacantă în funcţia de Inspector de specialitate grad profesional 

IA (S) din cadrul Serviciului Fond Locativ, poziţia 324 în statul de funcţii; 

 

- funcţia de asistent social grad profesional debutant (S) în asistent social grad profesional principal (S) din cadrul 

Căminului de Bătrâni, poziţia 366 în statul de funcţii.   

  

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre 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 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. 
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