
 

 

P R O I E C T     DE    D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea reprezentantilor Primarului comunei Barcanesti 

în consiliile de administrație ale unitaților de învătământ cu personalitate  

juridica din comuna Bărcănești, județul Prahova 

 

 

  Având în vedere : 

-Referatul nr. 21.414 din 29.09.2021  al secretarului general al  comunei Barcanesti prin 

care se propune desemnarea primarului sau un reprezentant al primarului în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ cu personalitate  juridică din comuna 

Bărcănești, județul Prahova; 

--  aaddrreessaa  nnrr..  11778866  ddiinn  2288..0099..22002211  aa  LLiicceeuulluuii  TTeehhnnoollooggiicc  AAggrriiccooll    ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  

îînnrreeggiissttrraattăă    llaa  PPrriimmăărriiaa  CCoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ssuubb  nnrr..  2211..441133  ddiinn  2299..0099..22002211  şşii  aaddrreessaa  

nnrr..  669900  ddiinn  0077..0099..22002211  aa  SSccoolliiii  GGiimmnnaazziiaallee  GGhheeoorrgghhee  LLaazzăărr  ccoommuunnaa    BBăărrccăănneeşşttii,,  ,,  

îînnrreeggiissttrraattăă    llaa  PPrriimmăărriiaa  CCoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ssuubb  nnrr..  2200..111100  ddiinn  0077..0099..22002211,,    pprriinn  ccaarree  

ssee  ssoolliicciittăă      ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannțțiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall    îînn  ccoonnssiilliiiillee  ddee  

aaddmmiinniissttrraațțiiee  aallee  uunniittăățțiilloorr  ddee  îînnvvăățțăămmâânntt  ;;  

-Hotărârea  Consiliului Local Bărcăneşti  nr. 9  din 26.02.2021  privind  organizarea   

rețelei şcolare pentru anul scolar 2021 – 2022  la nivelul comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova; 

 

 În conformitate cu  prevederile : 

- art. 96  alin.2) lit. b) și lit.c) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.4 ,  art.5  şi art.7 ale  Metodologiei-cadru de organizare  si funcționare a consiliului 

de administrație din unitațile de învățământ preuniversitar , aprobată prin  Ordinului 

Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.5.154/ 2021, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

 

       În  temeiul prevederilor  art. 155  şi art.196, alin.1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

  

Primarul comunei Bărcăneşti, emite prezenta dispoziţie : 

 

           

 

 

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 

 

 



 

 

 

 Art.1. – (1) Se desemnează primarul sau un reprezentant al primarului comunei 

Bărcănești în consiliile de administrație ale unităților de învațământ cu personalitate 

juridică din comuna Bărcănești, după cum urmează : 

 

a) Dima Gheorghe , primar comuna Bărcănești, în Consiliul de administrație al 

Școlii Gimnaziale « Gheorghe Lazar », comuna Bărcănești, jud.  Prahova ; 

 

b) Vuță Viorel-Marius , viceprimar comuna Bărcănești, în Consiliul de administrație 

al Liceului Tehnologic Agricol,comuna Bărcănești , județul Prahova. 

 

        Art. 2.–Secretarul general al   comunei Bărcăneşti va aduce la cunoştinţă celor 

interesaţi  prevederile prezentei dispozitii. 

 

 

 

 

 

 

 P R I M A R , 

                                                       Gheorghe Dima  

 

 

Avizat legalitate : 

                                                                                     Secretar  general al comunei ,                                                                                                                      
Nicoleta Savu  

 

 

 

 

Bărcăneşti,   29.09.2021 

Nr. 201         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


