ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANA

CONSILIUL LOCALAL ORaULUI OVIDIU
Str. Sänatatii Nr.7, cod po_tal 905900

Tel:0241/255.340,0722/340.788, Fax: 0241/255.341
e-mail: primariaovidiu@gmail.com

www.primariaovidiu.ro
HOTARAREA NR.137/28.10.2021
Privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului LocalOvidiu în Comisiile de evaluare a

probelor de interviu pentru unitatile de invatamant cu personalitate juridica din orasul Ovidiu

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edina ordinara in data de 28.10.2021,
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare, inregistrat sub nr. 26004/28.10.2021 si de referatul de aprobare, inregistrat sub

nr.26003/28.10.2021, ale Primarului orasului Ovidiu, Scupra George, in calitate de initiator, calitate

conferita de prevederile art.136 alin.(1), coroborate cu cele ale art.211 din O.U.G. n. 57/2019 privind
Codul administrativ;

Raportul de specialitate nr. 26002/28.10.2021 al Serviciului Juridic din cadrul Primäriei ora_ului

Ovidiu;
Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, nr.5641A/10/22.09.2021, inregistrata la Primaria
orasului Ovidiu cu nr. fax 873/29.09.2021, privind organizarea si desfasurarea concursului pentru

ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar,
Luand in considerare:

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu;
In conformitate cu :

Prevederile Ordinului nr. 4.597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
concursului pentru
organizarea i desfurarea
unitile de învämânt preuniversitar de stat;
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Prevederile Ordinului 5.195 din 3 septembrie 2021 privind modificarca i completarea anexei la
Ordinul ministrului cducaici nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologici privind organizarea _i
desfayurarea concursului pentru ocuparca functilor de director _i diretor adjunct din unitijile de
invämânt
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