
 

A N U N Ț 

 
Referitor : Proiect de hotarare  nr.45 din 10.09.2021 privind ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr      

CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    

((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa  .. 

 

 

          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  

decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 

cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiect de hotarare  NR.45 DIN 

10.09.2021privind ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    

îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  ,,care 

urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Bărcăneşti , 

jud. Prahova. 

                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-menţionat, pana 

la data de 23.09. 2021,  ora 15,30,la secretarul general al comunei Barcanesti, judetul 

Prahova. 

                 Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

                            P R I M AR,                 Secretar   General al comunei, 

 

                          Gheorghe DIMA                         Nicoleta SAVU  
 

 

    Afişat astăzi, 13.09. 2021   , orele  14,00 la sediul Primăriei Comunei  Bărcăneşti, 

jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

 

Secretar  general al comunei, 

 

Nicoleta Savu 

n.s./n.s./1 exp. 
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P R O I E C T      D E    H O T Ă R Â R E nr.45 din  10.09.2021 
pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee    

ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  

ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data 

de …………….; 

 

Avand in vedere prevederile : 

-  Art. 20  din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 11 alin. (1)-(3), art.12 din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitaţii  educaţiei , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 71 alin. (1) pct.1, alin. (2) lit.b) alin. (3), art.72 alin.(1), alin.(2) și  alin.(3), art.152 alin .(1) și art. 

153  din Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar,  

aprobat prin   Ordinul M.E.C. nr.5447/2020  , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 129 alin. (2) lit. d) ,  alin (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,    cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

  Văzând: 

- Referatul  de aprobare  nr. 20.327/ 10.09.2021 al Primarului comunei Bărcăneşti    prin  care se 

propune  desemnarea  reprezentantilor   Consiliului local al comunei Bărcăneşti în CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      

eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii      aall  uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  

jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa  ;; 

- Raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat în 

vederea analizării și întocmirii rapoartului  de specialitate la Proiectul de hotarâre    privind   

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Bărcăneşti  îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  

şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  

BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa;;  

--  AAddrreessaa  nnrr..  668899//  0077..0099..22002211  aa  ȘȘccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee””  GGhheeoorrgghhee  LLaazzăărr    ““,,CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii    ,,  îînnrreeggiissttrraattăă  

llaa  PPrriimmăărriiaa  CCoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ssuubb  nnrr..  2200110077//  0077..0099..22002211    pprriinn  ccaarree  ssoolliicciittăă  ddeesseemmnnaarreeaa  uunnuuii  

rreepprreezzeennttaanntt  aall  ccoonnssiilliiuulluuii  llooccaall    îînn  CCoommiissiiaa    ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ;;  

--  AAddrreessaa  nnrr..  11445500//  0088..0099..22002211  aa    LLiicceeuulluuii  TTeehhnnoollooggiicc  AAggrriiccooll  ,,CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii    ,,  îînnrreeggiissttrraattăă  llaa  

PPrriimmăărriiaa  CCoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ssuubb  nnrr..  2200227755//  0099..0099..22002211    pprriinn  ccaarree  ssoolliicciittăă  ddeesseemmnnaarreeaa  uunnuuii  

rreepprreezzeennttaanntt  aall  ccoonnssiilliiuulluuii  llooccaall    îînn  CCoommiissiiaa    ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii    ;;  

--  AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;  

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..................................  ;;  

 În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , 
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H O T Ă R Â Ș T  E : 

 

 

  

Articol 1.(1) Se  desemnează dl./d-na consilier local  _____________________________în 

calitate de   reprezentant al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova  în  CCoommiissiiaa  

ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii      ((CCEEAACC))    ,,  ccoonnssttiittuuiittăă  llaa  nniivveelluull    ŞŞccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  

„„GGhheeoorrgghhee  LLaazzăărr””  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa,,  uunniittaattee  ddee  îînnvvăăţţăămmaanntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă....  

(2) Se  desemnează dl./ d-na consilier local  _____________________________în calitate de   

reprezentant al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova  în  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      

eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii      ((CCEEAACC)),,  ccoonnssttiittuuiittăă  llaa  nniivveelluull      LLiicceeuulluuii  TTeehhnnoollooggiicc  aaggrriiccooll,,  

ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa,,  uunniittaattee  ddee  îînnvvăăţţăămmaanntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă..  

((33))  DDeesseemmnnaarreeaa  ppeerrssooaanneelloorr  nnoommiinnaalliizzaattee  llaa  aalliinn..((11))  șșii  aalliinn..((22))    ssee  ffaaccee  ppee  îînnttrreeggaa  dduurraattăă  aa  

mmaannddaattuulluuii    ccoonnssiilliiuulluuii    llooccaall..  

                      

  Articol 2. Prezenta hotarare va fi comunicata și înaintata autoritaților și persoanelor interesate 

prin grija secretarului general al  comunei Bărcănești, județul Prahova. 
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A V I Z 
la  Proiectul de hotărâre nr.45 din 10.09.2021 privind ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr      

CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  

aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  

jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa     

 
 
 

  Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, 
procedând, in conformitate cu prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  și 
completarile  ulterioare, la analiza Proiectului  de hotarâre nr.45 din 
10.09.2021 privind ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  

ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))    aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  

ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    , constată că sunt îndeplinite 
conditiile de legalitate si oportunitate prevazute de  OUG nr.57/2019  
privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare ,  
Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi   în consecinţa îl avizez favorabil în scopul  
adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul 
Prahova. 
 
 

SECRETAR     GENERAL al COMUNEI, 
 

Nicoleta SAVU 
n.s./n.s./2 exp. 
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Repartizat pentru avize comisiilor de specialitate: nr. 1 cu adresa nr.______din______2021; 

nr. 2 cu adresa nr.______din______2021; nr.3 cu adresa nr.______din______2021. 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  

BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))    

aall  uunniittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  

  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa      

  
 

  Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile art.20 alin.(1) al  

Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 /2011 ,cu modificările şi completările ulterioare ,  buna 

desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea. 

  Potrivit art.71  din  Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţămant preuniversitar, aprobat prin   Ordinul M.E.C. nr.    5447 /2020, cu modificările şi 
completările ulterioare : 

 „(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza comisii: 
   1. cu caracter permanent; 
   2. cu caracter temporar; 
   3. cu caracter ocazional. 
   (2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
    a)Comisiile pentru curriculum; 
    b)Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii; 
    c) Comisiile de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta; 
   d) Comisiile pentru controlul managerial intern; 
   e)Comisiile pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si             
discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii. 

   (3) Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului 
scolar, comisiile cu caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade 
ale anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se 
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impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice 
aparute la nivelul unitatii de invatamant. „ 

   În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se 

înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). Pe baza legislației 

în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și propriul 

regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.  

  Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației 
furnizate.  

  Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și 

asigurarea calității sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare, calitatea educaţiei este „ansamblul de 
caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 
îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate”. Calitatea în 
educaţie este asigurată prin planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale 
învăţării, monitorizarea acestor rezultate, evaluarea lor internă şi externă. Pentru 
asigurarea internă a calităţii educaţiei, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în speţă, 
preuniversitar, trebuie înfiinţată o Comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei. Din 
  Art.11 al O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației , cu 
modificările și completările ulterioare , prevede : 

“ (1) La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.(1^1) În cazul programelor de studii 

integrate, oferite de două sau mai multe universități, asigurarea calității se referă la 

domeniile și criteriile stabilite la nivel european prin Abordarea europeană pentru 

asigurarea calității programelor de studii integrate, aprobată de către miniștrii educației 

din țările din Spațiul European al Învățământului Superior, denumită în continuare 
abordarea europeană. 

(2) Organizația furnizoare de educație elaborează și adopta strategia și regulamentul 

de funcționare ale comisiei. 

(2^1) Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau 
de un coordonator desemnat de acesta. 

(3) Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. 

 (4) Componenta Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din 

învățământul preuniversitar cuprinde:a) 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși 
prin vot secret de consiliul profesoral;b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, 

desemnat de acesta;c) un reprezentant al părinților, în cazul învățământului preșcolar, 

primar, gimnazial sau liceal;d) un reprezentant al elevilor, în cazul învățământului 

profesional, liceal și postliceal;e) un reprezentant al consiliului local;f) un reprezentant 

al minorităților naționale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanții 

părinților sau ai elevilor.” 
  Articolul 12 al aceluiaș act normativ stabilește atribuțiile  comisiei pentru 

evaluarea și asigurarea calității: a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de 

evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de 
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educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10 din   O.U.G. nr. 

75/2005;b) elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educației în 

organizația respectiva. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin 

afișare sau publicare;c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. 
         La începutul fiecarui an scolar,  prin decizia directorului  unităţii de învăţământ , 
se constituie CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))   (comisie), 
comisie din care face parte  şi  un  reprezentant  al autorităţii publice  locale. 
     ÎÎnn  aacceesstt  sseennss,,  pprriinn  aaddrreessaa  nnrr..  668899//  0077..0099..22002211,,  îînnrreeggiissttrraattăă  llaa  PPrriimmăărriiaa  CCoommuunneeii  

BBăărrccăănneeșșttii  ssuubb  nnrr..  2200110077//  0077..0099..22002211    șșii    aaddrreessaa  nnrr..  11445500//  0088..0099..22002211,,  îînnrreeggiissttrraattăă  llaa  

PPrriimmăărriiaa  CCoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ssuubb  nnrr..  2200227755//  0099..0099..22002211,,          ȘȘccoollaa  GGiimmnnaazziiaallăă  ””  GGhheeoorrgghhee  

LLaazzăărr    ““,,CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii    ,,  rreessppeeccttiivv    LLiicceeuull  TTeehhnnoollooggiicc  AAggrriiccooll  ,,CCoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii    ,,  
directori acestor unităţi de învăţământ aauu  ssoolliicciittaatt    ddeesseemmnnaarreeaa    uunnuuii  rreepprreezzeennttaanntt  aall  

ccoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  îînn  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))    al 
fiecărei unități școlare.  
  Având în vedere prevederile legale ,  propun consiliului local  adoptarea  
Proiectului  de hotarâre  pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu      eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))  aall          

uunniittaattiilloorr  ddee  iinnvvaattaammaanntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccaa    ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa  ,, pprrooiieecctt  ppee  ccaarree  iill  ccoonnssiiddeerr  lleeggaall  ssii  ooppoorrttuunn..  

  

  

  

  
SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI , 

 

Nicoleta SAVU 
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REFERAT DE APROBARE 
pentru sustinerea Proiectului  pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu    eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))   aall          

uunniittaattiilloorr  ddee  iinnvvaattaammaanntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccaa    ddiinn          ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa 
 

  In baza prevederilor   Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 /2011 , cu modificările şi completările 
ulterioare ,  autorităţile administraţiei publice locale asigură buna desfăşurare a învăţământului 
preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea . 

O.U.G. nr. 75 / 2005, modificată şi completată, reglementează asigurarea calităţii educaţiei, 
prin stabilirea cadrului legislativ care sa permita dezvoltarea unei culturi institutionale a calitatii 
educatiei si protectia beneficiarului de educatie. Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate 
permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia, 
fiind un criteriu fundamental de finanţare din surse publice. Asigurarea calitatii educatiei este 
realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, 
planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor 
ca organizatia furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate 

La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează comisii: cu caracter permanent ; cu 
caracter temporar;cu caracter ocazional. 

Una din  comisiile cu caracter permanent este  Comisia pentru  eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  

ccaalliittăăţţiiii            ((CCEEAACC))     .. 
La începutul fiecarui an scolar,  prin decizia directorului  unităţii de învăţământ , se 

constituie  Comisia  pentru prevenirea şi combaterea  violenţei în mediul şcolar (comisie), 
comisie din care face parte  şi   un  reprezentant  al autorităţii publice  locale. 
            In vederea constituirii acestei comisii , este  necesar desemnarea unui  reprezentant  al 
autorităţii publice  locale pentru fiecare unitate de învatamant cu personalitate juridica din comuna 
Bărcănești, județul Prahova. 
 Având în vedere prevederile legale ,  supun  spre dezbatere și aprobare Consiliului local al 
comunei Bărcănești   adoptarea  Proiectului  de hotarâre  pprriivviinndd    ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttiilloorr      

CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeşşttii    îînn  CCoommiissiiiillee  ppeennttrruu    eevvaalluuaarreeaa  şşii  aassiigguurraarreeaa  ccaalliittăăţţiiii            

((CCEEAACC))     aall          uunniittaattiilloorr  ddee  iinnvvaattaammaanntt  ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccaa    ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  

PPrraahhoovvaa..  
PRIMAR , 

 

Gheorghe DIMA  

1/1 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R 

Nr.  20.327/10.09.2021 

 

 

Repartizat pentru RAPORT de  specialitate     

___________cu adresa nr.______ 

din______2021 

 

Repartizat pentru avize comisiilor de specialitate: 

nr. 1 cu adresa nr.______din______2021; nr. 2 cu 

adresa nr.______din______2021; nr.3 cu adresa 

nr.______din______2021. 
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