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PROIECT DE HOTARARE: 

 privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a unui membru 
supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru 

ocuparea  functiei de director  al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
 
 

Avand in vedere: 
-Referatul  de aprobare  al primarului comunei Mereni, domnul Dumitru Gurita inregistrat sub 
nr. 5275 / 06.09.2022  privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a 
unui membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul 
organizat pentru ocuparea  functiei de director al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, 
Mereni. 
--Raportul de specialitate intocmit de catre doamna Serif Sibel avand functia de secretar 
general al comunei Mereni inregistrat sub nr. 5276 / 06.09.2022. 
-Adresa nr. 4834 A / 27 / 16.08.2022 transmisa de catre Inspectoratul  Scolar Judetean  
Constanta inregistrata la Primaria comunei Mereni sub nr. 4902 / 22.08.2022 prin care se 
solicita  desemnarea  reprezentantului consiliului local  si a unui membru supleant  in cadrul 
comisiei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii 
Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
-Prevederile art. 258 din Legea educatiei  nationale nr. 1/ 2011 , cu modificarile si 
completarilemulterioare; 
-Prevederile art. 5, alin. II, lit. c)  din Metodologia privind organizarea si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat aprobata prin Ordinul Ministrului educatiei nr. 4597 / 2021; 
-Prevederile  Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile  Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
       In  temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a)  , art. 136, alin. 
(1), art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta: 
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PROPUNE: 
 

Art. 1- Desemnarea in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Mereni, judetul 
Constanta in cadrul comisiei de interviu  la concursul organizat pentru ocuparea functiei de 
director al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni doamna / domnul consilier 
local……………………………………. 
Art. 2- Desemnarea  in calitate de membru supleant al Consiliului Local al comunei Mereni, 
judetul Constanta in cadrul comisiei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea 
functiei de director al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni doamna / domnul consilier 
local……………………………………. 
Art. 3- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se incredinteaza  consilierii 
desemnati care vor indeplini atributiile prevazute in Metodologia din anul 2021 privind 
organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director 
adjunct  din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata  prin Ordinul Ministrului  
Educatiei  nr. 4597 / 2021, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 4- Prezenta hotarare poate fi atacata  potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 5- Secretarul  general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 
Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 
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                    PRIMAR                                                            SECRETAR GENERAL 
          DUMITRU GURITA                                                        SERIF SIBEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

COMUNA  MERENI 

PRIMAR 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / Fax : 0241-859203 
www.primãria-mereni.ro ; e-mail : primãria.mereni@yahoo.com 

Nr. 5275 / 06.09.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a 
unui membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul 

organizat pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, 
Mereni 

 
 Prezentul referat de aprobare  are la baza prevederile  art. 6, alin. (3) si art. 30, alin. 
(1), lit. c) , alin. (2)  din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
reprezentand  instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotarare. 
Analizand: 

- Adresa nr. 4834 A / 27 / 16.08.2022 transmisa de catre Inspectoratul  Scolar Judetean  
Constanta inregistrata la Primaria comunei Mereni sub nr. 4902 / 22.08.2022 prin care se 
solicita  desemnarea  reprezentantului consiliului local  si a unui membru supleant  in cadrul 
comisiei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii 
Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
Avand in vedere: 

-Prevederile art. 258 din Legea educatiei nationale nr. 1/ 2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Prevederile art. 5, alin. II, lit. c)  din Metodologia privind organizarea si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat aprobata prin Ordinul Ministrului educatiei nr. 4597 / 2021; 
            In acest context s-a impus intocmirea unui proiect de hotarare privind desemnarea unui 
reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a unui membru supleant in cadrul Comisiei de 
evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea  functiei de director  al 
Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
      Ca urmare, in conformitate cu prevederile  art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun  urmatorul proiect de 
hotarare: desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a unui membru 
supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru 
ocuparea  functiei de director  al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
 Proiectul de hotarare insotit  de intreaga documentatie va fi prezentat  spre 
dezbatere si aprobare  Consiliului local al comunei Mereni, judetul Constanta. 
                                                                        INITIATOR  

PRIMAR 
DUMITRU GURITA 
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RAPORT DE SPECIALITATE: 

La proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a 
unui membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul 

organizat pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, 
Mereni 

 
 

 Vazand referatul de aprobare nr. 5275 / din 06.09.2022 intocmit de catre  primarul 
comunei Mereni, judetul Constanta la proiectul de hotarare privind desemnarea unui 
reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a unui membru supleant in cadrul Comisiei de 
evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea  functiei de director  al 
Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
 In conformitate  cu  prevederile art. 136, alin. (3), lit. a) din OUG nr. 57 / 2019  
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a initierii  
proiectului de hotarare privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a 
unui membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul 
organizat pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, 
Mereni, s-a procedat la intocmirea prezentului raport de specialitate. 
 
 Necesitate : 

 Prin adresa nr. 4834 A / 27 / 16.08.2022 Inspectoratul  Scolar Judetean  Constanta 
solicita  desemnarea  reprezentantului consiliului local  si a unui membru supleant  in cadrul 
comisiei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii 
Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
 
 Oportunitate: 

Ocuparea  functiei de director din cadrul Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni. 
          
                   Legalitate: 

-Prevederile art. 258 din Legea educatiei nationale nr. 1/ 2011 , cu modificarile si compeltarile 
ulterioare; 
--Prevederile art. 5, alin. II, lit. c)  din Metodologia privind organizarea si desfasurarea 
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat aprobata prin Ordinul Ministrului educatiei nr. 4597 / 2021; 
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 Propunerile  care se vor face vor fi in conformitate cu prevederile OME nr. 4597 / 
2021, cu modificarile si completarile ulterioare  si  prevederile art. 129, alin. (2), lit. e) si alin. 
(9), lit. a) din OYG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile  si completarile 
ulterioare. 
 Fata de cele prezentate, consideram  ca propunerea  primarului privind proiectul 

de hotarare privind desemnarea unui reprezentant  al Consiliului Local Mereni si a unui 
membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu la concursul organizat 
pentru ocuparea  functiei de director  al Scolii Gimnaziale ,, Nichita Stanescu,, Mereni poate 
fi supusa  dezbaterii si aprobarii Consiliului local. 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
SERIF SIBEL 

 
 

 
 


