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HOTARAREA NR.29/28.02.2022 
Privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local Ovidiu în Comisiile de evaluare a 

probelor de interviu privind concursul pentru ocuparea functilor de director si director adjunct 
din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Ovidiu 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinfa ordinara in data de 28.02.2022 

Avand in vedere 

Proiectul de hotarare, inregistrat sub nr.4614/28.02.2022 si de referatul de aprobare 

nr.4612/28.02.2022, 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. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ; 

inre istrat sub 

Raportul de specialitate nr.4613/28.02.2022 al Serviciului Juridic din cadrul Prim�iei ora_ului Ovidiu; 
Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, nr.734A/44/10.02.2022, inregistrata la Primaria

orasului Ovidiu cu nt. fax 139/15.02.2022, privind organizarea probei de interviu din cadrul
concursului de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat; 

Luand in considerare:
Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu; 

In conformitate cu: 

Prevederile Ordinului nr. 4.597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privindorganizarea �i desfä_urarea concursului pentru ocuparea func�iilor de director �i director adjunct din
unit�file de inv�t�mânt preuniversitar de stat;

Prevederile Ordinului 3.026 din 13 ianuarie 2022 pentru modificarea completarea Metodologiei privind organizarea �i desf�_urarea concursului pentru ocupareafunctilor de director _i director adjunct din unitäjile de înv�tämânt preuniversitar de stat, aprobat� prin Ordinul ministrului educa�iei nr. 4.597/2021; 
Legea nr. 1/2011 a educa�iei na�ionale, republicat�, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 129, alin(1), alin.(2), lit.d), alin.7 lit.a), alin.14, art. 196 alin. (1) lit. a) si 243 alin.1, lit.a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOT�R��TE: 
Art.1 Se desemneaza reprezentantii ConsiliuluíoLocal al orasului Ovidiu în Comisia de evaluare a probei de interviu privind concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunet din unit��ile de înva�ämânt preuniversitar de stat de pe raza UAT -oras Ovidiu, jude�ul Constanta, dupa cum urmeaza:
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A. Pentru Liccul Tehnologic "lon Podaru" ora_ul Ovidiu: Suliman Sesnur - consilier local, membru titular;
Manole Gheorghe -consilier local, membru supleant; 

B. Pentru Gradinita cu program prclungit " Licurici" ora_ul Ovidiu: 
Suliman Sesnur -consilier local, membru titular;
Manole Gheorghe-consilier local, membru supleant;

Ostana �i celorlal�i factori interesati, în termen legal, si se aduce la cunostin�� public� prin afi_are pPe

site-ul prim�riei www.primariaovidiu.ro. 

Secretarul general al ora_ului va comunica prezenta hot�râre Institu�iei Prefectului - Jude�u

Prezenta hot�râre a fost aprobat� cu 14 voturi "pentru, si 3 "abtineri" de catre cei 17 consilieri 

locali prezenti din totalul de 17 consilieri locali în func�ie. 

isA CONTRASEMNEAZ� 

PRE^EDINTE DE �EDIN��,
DUMITRUpORU 

SECRETAR GENERAL U.A.T, 

ANTONIE LAURA-ELENA 
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