
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în 
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având 
în vedere :

- referatul de aprobare nr. 15037/22.02.2022 al primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 15039/22.02.2022 din al Direcţiei Economice, Compartiment 

Monitorizare Unităţi de Învăţământ;
- adresa ISJ Teleorman cu nr. 1435/11.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria 

cu nr. 12066/14.02.2022, prin care se solicită nominalizarea reprezentanților Consiliului local al 
Municipiului Alexandria pentru a participa, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a probei de 
interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ;

- adresa cu nr. 2 din 22 februarie 2022 a Organizației Municipală PSD Alexandria privind 
nominalizarea reprezentanților grupului de consilieri locali ai PSD în comisia de evaluare a probei de 
interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 
2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria;

- adresa cu nr. 1 din 21 februarie 2022  a Organizației Municipală PNL Alexandria privind 
nominalizarea reprezentantului grupului de consilieri locali ai PNL în comisia de evaluare a probei de 
interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 
2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria;

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 

- prevederile OME nr. 4597 din 06 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat și completat prin OME nr. 3062/13.01.2022;

- prevederile HCL nr. 06/29.01.2021 privind reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisiile de 
concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesinea ianuarie-aprilie 2022, în unităţile 
de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria, astfel:

- Domnul Ioan Augustin – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 
învăţământ: 
- Colegiul Naţional “Al I Cuza”;
- Grădiniţa cu Program Prelungit “Ion Creangă”;



- Doamna Silvia Cobârlie – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 
învăţământ:
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6;
- Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”;

- Doamna Claudia Modrigală – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 
învăţământ:
- Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”
- Liceul Teoretic “Constantin Noica” 

Art.2.-Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi persoanelor nominalizate, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                        SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoș Petcu Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 37 din 28.02.2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.15037 /22.02.2022

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în 
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Alexandria.

Având în vedere:
- prevederile OME nr. 4597 din 06 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, modificat și completat prin OME nr. 3062/13.01.2022;

- prevederile HCL nr. 06/29.01.2021 privind reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022;

- adresa ISJ Teleorman cu nr. 1435/11.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria cu nr. 
12066/14.02.2022, prin care se solicită nominalizarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului 
Alexandria pentru a participa, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a probei de interviu, la concursul 
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ;

- adresa cu nr. 2 din 22 februarie 2022  a Organizației Municipală PSD Alexandria privind nominalizarea 
reprezentanților grupului de consilieri locali ai PSD în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria;

- adresa cu nr. 1 din 21 februarie 2022  a Organizației Municipală PNL Alexandria privind nominalizarea 
reprezentantului grupului de consilieri locali ai PNL în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria;
În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie2022, în unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Alexandria.

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 15039 din 22.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în 
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr. 15037/22.02.2022, primarul municipiului Alexandria propune 
întocmirea de către Direcţia Economică a unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, pentru unitățile de învățământ: 

- Colegiul Naţional “Al I Cuza”;
- Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”;
- Grădiniţa cu Program Prelungit “Ion Creangă”;
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6;
- Liceul Teoretic “Constantin Noica”;
- Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”;

Prin adresa cu nr. 1435/11.02.2022, înregistrată la Primăria municipiului Alexandria cu nr. 
12066/14.02.2022, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman solicită nominalizarea unor reprezentanți
ai Consiliului Local Alexandria, care să participe în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a probei 
de interviu, la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de 
învățământ, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

Conform prevederilor OME nr. 4597 din 06 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, modificat și completat prin OME nr. 3062/13.01.2022, este necesară 
constituirea comisiei de interviu din care vor face parte reprezentanți ai Consiliului Local, desemnați
prin Hotărâre a Consiliului Local, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care se desfăşoară 
prima probă de interviu.   

Prin adresele cu nr. 1/21.02.2022, respectiv 2/22.02.2022, Grupurile de consilieri locali ai 
partidelor politice reprezentate în Consiliul local al Municipiului Alexandria și-au desemnat 
reprezentanții care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform 
algoritmului politic de la ultimele alegeri locale, respectiv Ioan Augustin și Silvia Cobârlie din partea PSD și 
Claudia Modrigală din partea PNL.

Președintele de ședință, consilierul local Dragoș Marian Petcu propune ca fiecare dintre cei trei 
consilieri nominalizați să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
sesiunea ianuarie-aprilie 2022, astfel:

- Domnul Ioan Augustin – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de învăţământ: 
- Grădinița cu Program Prelungit “Ion Creangă”
- Colegiul Naţional “Al I Cuza”;

- Doamna Silvia Cobârlie – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de învăţământ:
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6;



- Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”;
- Doamna Claudia Modrigală – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 

învăţământ:
- Liceul Teoretic “Constantin Noica”;
- Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”;

Persoanele propuse sunt la bază cadre didactice sau au parcurs modulul pedagogic în cadrul 
universităţilor absolvite. 

Propunerea s-a făcut în conformitate cu prevederile OME nr. 4597 din 06 august 2021 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director 
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificat și completat prin OME nr. 
3062/13.01.2022, şi prevederile art. 129, alin. (2), lit. e şi alin (9), lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României.

Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre cu 
privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alexandria în comisiile de 
concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Alexandria poate fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV,

Haritina Gafencu

Întocmit
Monica Dumitrescu



JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

PROPUNERI 
Privind proiectul de hotăre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului 
Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat din municipiul Alexandria

Subsemnatul Dragoș Marian Petcu, în calitate de președintele de ședință al consiliului 
local al municipiului Alexandria, propun ca fiecare dintre cei trei consilieri nominalizați să facă 
parte din comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 
sesiunea ianuarie-aprilie 2022, astfel:

- Domnul Ioan Augustin – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 
învăţământ: 

- Grădinița cu Program Prelungit “Ion Creangă”
- Colegiul Naţional “Al I Cuza”;

- Doamna Silvia Cobârlie – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 
învăţământ:
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6;
- Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”;

- Doamna Claudia Modrigală – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele 
unităţi de învăţământ:
- Liceul Teoretic “Constantin Noica”;
- Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”;

Persoanele propuse sunt la bază cadre didactice sau au parcurs modulul pedagogic în 
cadrul universităţilor absolvite. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINĂ
Petcu Marian Dragoș


