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HOTĂRÂREA NR. 315 
 

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU CONSTITUITE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ȘI 

DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI  

DIRECTOR-ADJUNCT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT   
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de                     

28 octombrie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea în Comisia de evaluare a probei de interviu constituite în vederea organizării și desfășurării concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director-adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, proiect 

din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie adresa Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, înregistrată la Primăria Municipiului 

Tulcea sub nr. 40800/25.10.2021, Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Tulcea, înregistrat cu 

nr. 40903/25.10.2021 şi raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală înregistrat cu nr. 40904/25.10.2021; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 5, pct. II lit. c), pct. 2) lit. b) din Metodologia privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021; 

În baza art. 129, alin (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se desemnează ca membri de drept în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu constituite 

în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și  

director-adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat domnul consilier local Corneliu-Petre Chistrugă 

și domnul consilier local Mocanu Laurențiu și ca membru supleant doamna consilier local Ana Elena 

MERGEANI. 

ART. 2 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată  cu 19 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
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