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 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 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria. 
 

Prin referatul de aprobare nr. 26652 din 02.11.2021, 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 în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria. 

 

 Prin adresa cu nr. 13477/28.10.2021, înregistrată la Primăria municipiului Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Teleorman solicită desemnarea a doi reprezentanţi (un membru şi un supleant) ai Consiliului 

Local Alexandria în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria          

            Conform prevederilor art. 5 şi art. 10 din OMECS 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 este necesară constituirea comisiei de 

interviu din care va face parte un reprezentant al Consiliului Local, desemnat prin Hotărâre a 

Consiliului Local, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care se desfăşoară prima probă de 

interviu.    

            Propun desemnarea ca reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisia 

de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

din unităţile de învăţământ, sesiunea 2021:  

            -     Domnul Ioan Augustin – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de învăţământ:  
- Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”; 
- Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”; 
- Şcoala Gimnazială “Alexandru Colfescu”; 
- Colegiul Naţional “Al I Cuza”; 
- Liceul Teoretic “Constantin Noica”; 
- Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”. 

- Doamna Silvia Cobârlie – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de învăţământ: 
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7; 
- Grădiniţa cu Program Prelungit “Ion Creangă”; 
- Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”; 
- Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”; 
- Şcoala Postliceală Sanitară 

- Doamna Claudia Modrigală – membru, mun. Alexandria, pentru următoarele unităţi de 
învăţământ: 
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4; 
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6; 
- Şcoala Gimnazială nr. 7; 
- Liceul Teoretic “Al Ghica”; 
- Liceul Tehnologic nr. 1. 

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



 

   Propunerea s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 din OMECS 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 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. 
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