ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 149
privind desemnarea de către Consiliul Local Poarta Albă a unor reprezentanti care să facă
parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director din Colegiul Agricol
Poarta Albă respectiv director și director adjunct din Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 21.09.2016;
Având în vedere expunerea de motive nr. 6937 din 15.09.2016 a primarului comunei Poarta Albă,
dl. Delicoti Vasile, raportul compartimentului de specialitate nr.6937/1 din 15.09.2016, avizele comisiilor
de specialitate nr.1, 2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei și adresa nr. 1942 din
29.08.2016 înregistrată sub nr.6445 din 29.08.2016 a Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă și adresa nr.
2582/09.09.2016 înregistrată sub 6778 din 13.09.2016 a Colegiului Agricol Poarta Albă și adresa
nr.3282A/6/15.09.2016 înregistrată sub nr.7027/19.09.2016;
În conformitate cu prevederile art.257, art.258 din Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării
Științifice nr.5080 din 31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar.
În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 și art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se desemnează doamna consilier ȚIGMEANU FLORENTINA și domnul consilier
STAVIAN TIBERIU reprezentanți din partea Consiliului Local Poarta Albă, care să facă parte din Comisia
de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din Școala Gimnazială nr. Poarta Albă,
județul Constanța, conform anexă 1 ;
Art.2. – Se desemnează doamna consilier MOȘTEANU LEONORA și domnul consilier VIȘAN
ION - reprezentanți din partea Consiliului Local Poarta Albă, care să facă parte din Comisia de concurs
pentru ocuparea funcțiilor de director din Colegiul Agricol Poarta Albă, județul Constanța, conform anexă
2;
Art.3. Persoanele desemnate la art. 1 şi art. 2, vor fi înştiinţate în timp util cu privire la etapele
desfășurării concursului, de către conducătorii instituţiilor de învăţământ al Colegiul Agricol Poarta Albă,
respectiv Şcoala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă.
Art.4. Prezenta hotarare se comunică Institutiei Prefectului Judetului Constanţa în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Poarta Albă, domnilor consilieri Moșteanu
Leonora, Vișan Ion, Țigmeanu Florentina, Stavian Tiberiu, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face
publică prin afişare.
Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0„abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
POARTA ALBĂ / 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ,
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ANEXA 1 la H.C.L. nr. 149/21.09.2016

Nr. Numele și
crt. prenumele
1.
Țigmeanu
Florentina
2.

Stavian Tiberiu

Adresa

e-mail

telefon

Loc.Poarta
Albă,
str.Garofiței,
nr.1
Loc.Poarta
Albă,
str.Geamiei,
nr.4

pascaflory@yahoo.com 0760275372 superioare

tiberiu@niceblue.ro

Nivel studii

0728983793 superioare

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 149/21.09.2016

Nr. Numele și
crt. prenumele
1.
Moșteanu
Leonora
2.

Vișan Ion

Adresa

e-mail

Nivel
studii
l.mosteanu@yahoo.com 0729910916 superioare

Loc.Poarta
Albă,str.Vișinilor,
nr.12
Loc.Poarta Albă, str.Poștei, nr.6

telefon

0766268283 superioare

