
   

H O T Ă R Â R E  
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  extraordinară   

în data de 07.09.2022. 

 

                Având în vedere  : 
-Referatul de aprobare nr. 19.659 / 03.03.2022 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 nr.19.662 din 07.09.2022 al Secretarului general al comunei 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  favorabile  ale Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti; 

- Avizul  favorabil al secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare : 

- Adresa  nr.794/ 01.09.2022  , înregistrată la Primăria Comunei Bărcănești sub nr. 19. 536 din 

01.09.2022, prin care se solicită  desemnarea reprezentantului consiliului local ca membru titular, 

precum si a unui 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); 

 

  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, 
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H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

Art.1. – (1)Se   desemnează d-nul consilier local Velici Ion  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 Vuță Viorel-Marius 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. 

 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                       

                  

Ion VELICI 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

Nicoleta SAVU 
 

 

 

 

Bărcăneşti, 07 .09. 2022 

 Nr. 56 

 

 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 13   ; Nr.voturi pentru 13  Nr. voturi ȋmpotrivă   0  ;  

Nr. voturi abţinere   0.      

sistem de vot : deschis  

Cvorum necesar :majoritate simplă 

 4 exp. 
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