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

privind convocarea  Consiliului local al comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată la data de  

07.09.2022, orele 16,00,desfășurată prin mijloace electronice 

 

 

    Având în vedere referatul  nr.19.763 din 06.09.2022 al secretarului general al 

comunei Bărcănești privind emiterea dispoziției de convocare a Consiliului Local al 

comunei Bărcănești, județul Prahova  în ședința  extraordinară  cu convocare de îndată 
la data de 07.09. 2022, orele 16,00, desfășurată prin mijloace electronice; 

 

   În temeiul  art.133 alin.2) lit.a), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(4) și 

alin.(5) ,  art. 155  alin.(1) lit.b) si c), alin.(3) lit.b) și art. 196  alin.(1) lit.b) din O.U.G. 

nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie. 

            

 

     
Art.1. -Consiliul local al comunei Bărcăneşti, Judeţul Prahova,  este convocat în 

sedinţa  extraordinară cu convocare de îndată   la data de  07.09.2022, ora  16,00,  

desfășurată  prin mijloace electronice (online), prin aplicația Google Meet, unde se va 

dezbate  proiectul  ordinei de zi prevăzut în anexa ce face parte integranta din prezenta 

dispoziție. 

Art.2.- (1) Materialele înscrise pe  proiectul ordinei de zi sunt puse la dispoziția  

consilierilor locali     în format electronic, prin comunicare la adresele de mail indicate, 

sau  pe site-ul  Comunei Bărcănești- www.barcanesti.ro . 

(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinei de zi îndeplinesc condițiile 

prevăzute de art.136 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Consilierii locali sunt  invitați să  formuleze și să depună   amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 
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Art.3.- Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate persoanelor si 

autoritaților interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului 

general al comunei . 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  R I M A R, 

                                                    

Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate :                                                                                                           

Secretar  general al comunei , 

                                                                                             ………………. 
  Nicoleta SAVU                                         

 

 

 

 

Bărcăneşti, 06.09.2022 

Nr. 198 

n.s./n.n/ 3 exp. 
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Anexă la Proiect Dispoziție nr. 198/06.09.2022 

 
Proiectul ordinei de zi al Ședinței extraordinare cu convocare de îndată a C.L. 

Bărcănești din data de  07.09.2022, orele 16,00, desfășurată prin mijloace 

electronice: 
 
 

Nr. 

crt. 

 

Punct proiect ordine de zi 

 

Initiator  

Comisiile   de  

specialitate  cărora 

le-a fost trimis spre 

avizare proiectul de 

hotărâre 

1. 

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    

 

primarul 

-comisia 1; 

-comisia 2; 

-comisia 3. 

 
 
 
 
 

Întocmit: 
Secretar general al comunei 

 
Nicoleta SAVU 

1 exp. 
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