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P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E nr.55 din 05.09.2022 
privind  desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al comunei Bărcănești   ca 

membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de evaluare 

a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 

unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn    

ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

  

 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova , întrunit în şedinţă  ...........   în data de 

............. 

 
           Având în vedere  : 

-Referatul de aprobare nr. 19.659 / 08.09.2022 al  domnului primar pentru  susținerea  Proiectului de 

hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al comunei Bărcănești   ca membru 

titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ 

cu personalitate juridică din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova   ; 

-Raportul  de specialitate al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de specialitate al   

primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre  privind      

desemnarea  reprezentantului   Consiliului  Local al Comunei   Bărcănești în Comisia de evaluare a  

probei de  interviu  la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de 

învățământ cu personalitate juridică din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova ; 

- Avizele Comisiilor de specialitate nr……….. ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 

- Avizul secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare : 

- Adresa  Școlii  Gimnaziale  "Gheorghe Lazăr ", Comuna Bărcănești, județul Prahova  nr.794 / 

01.09.2022  , înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 19.536 din 01.09.2022, prin care se 

solicită  desemnarea unui  reprezentant al  consiliului local și un membru supleant , prin hotărâre, care 

vor  face parte din comisia de evaluare a probei de interviu  ; 

  

  In conformitate cu prevederile : 

-  Art.256 alin.(1), art.257 alin.(10, art.258 din Legea nr.1/2011 a educației  naționale, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

- Art. 129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit.a) , art. 14   din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educatiei nr.4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul ministrului 

educatiei nr.3026 din 13.01.2022, art.5 alin.(4), lit.c); 
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  In temeiul   art. 139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 

Art.1. – (1) Se   desemnează d-nul consilier local …………..   ca reprezentant  al  Consiliului 

Local al Comunei Bărcănești  în Comisia  de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru, din 

cadrul  Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ cu 

personalitate juridică din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova . 

(2) Se desemnează   d-nul consilier local ……………    ca supleant  al  reprezentantului   Consiliului 

Local al Comunei Bărcănești  în Comisia  de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru, din 

cadrul  Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ ccuu  

ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa..     

      

Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrative, în condițiile 

și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare . 

 

            Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, iar prin grija secretarului  general al  comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova va 

fi înaintată şi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate, în termenele prevăzute de lege și se aduce 

la cunoștință publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituției  www.barcanesti.ro, 

la Secțiunea Hotărârile Autorității Deliberative. 

 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator conform art.136 alin.(1) : 

PRIMAR, 

                                                           

 Gheorghe DIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.s/n.s./1 exp. 

http://www.barcanesti.ro/


 

A N U N Ț 

 
Referitor : P.H.C.L.  nr.55 din 05.09.20222 privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al 

comunei Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din 

comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director 

adjunct din unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 
 

                Primarul Comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : 

P.H.C.L.   nr.  55 din 05.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al comunei 

Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 

unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa   , care urmează a fi 

supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de referatul de aprobare , poate fi consultat pe site-ul Primăriei 

Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei, 

 

          Gheorghe DIMA                                                              Nicoleta SAVU 

 

 

 

Afişat astăzi, 05.09. 2022   , orele  15,00 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. 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr. 19.663 din 05.09.2022 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


 
 

A V I Z 
la  Proiectul de hotărâre nr.55 din 05.09.2022 privind  desemnarea unui 

reprezentant al  Consiliului Local al comunei Bărcănești   ca membru titular, 

precum si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de evaluare a 

probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director 

adjunct din unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn    

ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 
 

Secretarul general al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, procedând, în 

conformitate cu prevederile art. . 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,la analiza  Proiectului de hotărâre  nr. 55 din 05.09.2022 privind  desemnarea 

unui reprezentant al  Consiliului Local al comunei Bărcănești   ca membru titular, precum 

si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitățile de 

învățământ 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 , Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Metodologiei  privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățîmânt preuniversitar de stat, aprobată 

prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4597/10.08.2021, cu modificările și 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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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la Proiectul de hotărâre nr.55 din 05.09.2022  privind  desemnarea unui reprezentant al  

Consiliului Local al comunei Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru 

supleant, care vor face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul 

pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ ccuu  

ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

 

Legea nr.1/2011, Legea educației naționale,cu modificările și completările ulterioare,  

prevede :   

  “ Art.256. - (1) Funcțiile de conducere din unitatile de invatamant sunt: director si director 

adjunct. 

   Art. 257. - (1) Functia de director si de director adjunct se ocupa prin concurs public, care consta 

in proba scrisa si interviu, de catre cadre didactice titulare membre ale corpului national de experti 

in management educational." 

     (1
1
) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se pot inscrie la concursul national pentru ocuparea 

functiei de director/director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar si cadrele didactice 

titulare care nu au calitatea de expert in management educational, dar care indeplinesc urmatoarele 

conditii:  

   a) au diploma de licenta sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3); 

   b) au cel putin 5 ani vechime in invatamant. 

 

       (2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct se realizeaza prin concurs national, 

coordonat de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, organizat prin 

inspectoratele scolare, conform unei metodologii elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale 

si Cercetarii Stiintifice si adoptate prin ordin al ministrului. 

      (3) In urma promovarii concursului, directorul incheie contract de management administrativ-

financiar cu primarul/ primarul de sector al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv presedintele 

consiliului judetean pe raza caruia se afla unitatea de invatamant. 

       (4) Directorul si directorul adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar nu pot avea, pe 

perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid 

politic, la nivel local, judetean sau national. 

Art. 258. - (1) Inspectoratul scolar numeste comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director, 

respectiv de director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar, unitatii conexe a 

invatamantului preuniversitar, unitatii de invatamant pentru activitati extrascolare. Comisia de 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  al comunei  

Nr. 1 9.662 /05.09.2022  

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  : 

-COMISIA 1 CU ADRESA NR.______-DIN_______2022;  

-COMISIA 2 CU ADRESA NR.______-DIN_______2022; 

-COMISIA 3 CU ADRESA  NR.______-DIN_______2022. 
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concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct se stabileste conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. La concursul pentru 

ocuparea functiei de director/director adjunct participa de drept reprezentanti ai organizatiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si un reprezentant 

al parintilor, cu statut de observatori. 

   (2) Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de director si 

de director adjunct se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 

sportului. 

 

     (3) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar valideaza rezultatele concursului de 

ocupare a functiilor de director/director adjunct. 

  (4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este stabilit prin ordin al 

ministrului educatiei nationale. 

   (5) Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la 

propunerea motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar/al municipiului 

Bucuresti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant 

sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie 

este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se 

analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului 

de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din 

functie a directorului/directorului adjunct al unitatii de invatamant. 

     (6) Directorul unitatii de invatamant particular si confesional poate fi eliberat din functie, la 

propunerea consiliului de administratie, cu votul a 2/3 din membrii sai, prin decizia persoanei 

juridice fondatoare. 

 

  (7) In cazul vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant 

preuniversitar, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai 

tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul 

invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al 

inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

         (8) Inspectorul scolar general emite decizia de numire in functia de director, respectiv de 

director adjunct. " 

  Prin Ordinul ministrului educatiei nr.4597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, s-

a aprobat Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.  

 

Potrivit art. 5 alin.(4) lit. c) asa cum a fost modificat prin Ordinul ministrului educatiei 

nr.3026 din 13.01.2022, Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de 

învăţământ, se constituie prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea 

componenţă: 

1. preşedinte - un inspector şcolar; 

     2. membri: 

     (i) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de 

învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de 

învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi doi membri supleanţi. Nu pot fi 

reprezentanţi ai unităţii de învăţământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului 

şi nici cadrele didactice care ocupă funcţia de director/director adjunct. În cazul centrelor judeţene 

de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanţe 

profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare şi un supleant; 
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     (ii) un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a 

consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului judeţean/local 

al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi 

CJRAE/CMBRAE. Reprezentantul consiliului local/judeţean nu poate fi cadru didactic în unitatea de 

învăţământ pentru care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a 

concursului sau cadru didactic care ocupă funcţia de director/director adjunct. În cazul cluburilor 

sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un 

reprezentant al Ministerului Educaţiei. În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de 

ordine publică şi securitate naţională, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcţiilor de director adjunct, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant 

desemnat de ministerul care coordonează şi controlează unităţile respective. În cazul unităţilor de 

învăţământ unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu pot fi desemnate 

două cadre didactice titulare ca reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, din comisie pot face parte şi 

cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma de bază în acea unitate; 

(iii) un reprezentant şi un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul 

companiilor mijlocii, mari şi foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în 

recrutarea resurselor umane sau, în situaţia în care nu sunt nominalizaţi reprezentanţi din partea 

companiilor, va fi nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învăţământul superior cu 

competenţe în management instituţional şi/sau management educaţional. 

În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, autorităţile 

locale sau unităţile de învăţământ nu îşi desemnează reprezentantul, membru al comisiei de 

evaluare a interviului devine un inspector şcolar/un director care are încheiat contract de 

management ca urmare a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeaşi procedură se aplică 

şi în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant;" 

Prin adresa nr. 794/ 01.09.2022  , înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 19.536/ 

01.09.2022, Școala Gimnazială Gheorghe Lazar, comuna Bărcănești, solicită desemnarea 

reprezentantului consiliului local și membrului supleant , prin hotărâre, care vor face parte din 

comisia de evaluare a probei de interviu , ca membru , până la data de 08.09.2022, solicitare ce are 

anexata adresa nr. 4297/ 23.08.2022 a Inspectoratului Scolar Judetean Prahova . 

Tinand cont de  aceste prevederi, se recomanda consiliului local  adoptarea Proiectului de 

hotarâre nr.55 din 05.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al 

comunei Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor face parte din 

comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct  din  unitatile de invatamant cu personalitate juridica din comuna Bărcănești, 

județul Prahova , initiat de domnul primar,  întrucât îndeplinește cerințele de legalitate, necesitate și 

oportunitate prevazute de legislația în vigoare.  

 

 

Secretar   general al comunei , 

 

Nicoleta SAVU 

 

 

n.s./n.s./3 exp. 



 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Local al 

comunei Bărcănești   ca membru titular, precum si a unui membru supleant, care vor 

face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea 

functiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  

jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

  

  

  

  

Potrivit  prevederilor Legii nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu modificarile si completările 

ulterioare” Funcțiile de conducere din unitățile de învătământ sunt: director și director adjunct.” 
 Prin adresa nr.794/01.09.2022, înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 19.536 din 

01.09.2022, Școala Gimnazială Gheorghe Lazar, comuna Bărcănești, solicită desemnarea 

reprezentantului consiliului local și membrului supleant , prin hotărâre, care vor face parte din comisia 

de evaluare a probei de interviu , ca membru . 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor  de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. nr. 

4597/2021, cu modificările și completările ulterioare  prin OME nr. 3026/13.01.2022, prevede : 

"c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită 

prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:1. președinte - un inspector 

școlar;2. membri:(i) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale 

unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din 

unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și doi membri supleanți. Nu pot fi 

reprezentanți ai unității de învățământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului și 

nici cadrele didactice care ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul centrelor județene de 

excelență, inspectorul școlar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanțe 

profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare și un supleant;(ii) un reprezentant al 

consiliului local și un membru supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului local, respectiv un 

reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București și un membru 

supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de 

învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/ CMBRAE. Reprezentantul 

consiliului local/județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară 

interviul și nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă 

funcția de director/director adjunct." 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

COMUNA      BĂRCĂNEŞTI 
P R I M A R 

Nr.19.659 /05.09.2022 
 

 REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  :COMISIA 1 CU ADRESA 

 NR.______-DIN_______2022; COMISIA 2 CU ADRESA 

 NR.______-DIN_______2022;COMISIA 3 CU ADRESA 

 NR.______-DIN_______2022. 

 

 
 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE SERVICIULUI / 

COMPARTIMENTULUI _____________________CU ADRESA 

NR.__________DIN_______2022. 

 



 

 

 

Propun să fie desemnat un  reprezentant al Consiliului local al comunei Bărcănești ca membru 

titular  , precum si a unui membru supleant, care vor face parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitățile de 

învățământ ccuu  ppeerrssoonnaalliittaattee  jjuurriiddiiccăă  ddiinn  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeşşttii,,  jjuuddeeţţuull  PPrraahhoovvaa    

 

Având în vedere prevederile legale , propun consiliului local   spre analiză  Proiectul de hotarâre  

privind desemnarea  reprezentantului   Consiliului  Local al Comunei   Bărcănești în Comisia de 

evaluare a  probei de  interviu  la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din 

unitățile de învățământ cu personalitate juridică din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova, proiect pe care 

îl consider necesar și oportun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gheorghe DIMA  
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