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JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 

CONSIL/UL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Valea Doftanei care sa 
faca parte din comisia pentru evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 
Vazand : 
- adresa Liceului Tehnologic Carol I cu nr. 2801/27.10.2021, inregistrata la sediul 

primariei comunei Va lea Doftanei cu nr. 15249/27.10.2021 
- referatul de specialitate numarul 15256/27.10.2021 al secretarului general al UAT 

Valea Doftanei 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Valea Doftanei 
In conformitate cu: 
-art. 5, al in II , lit c) , punctul 2, lit b) din Metodologia privind organizarea si 

desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din 
unitatiile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 
4597/2021 

-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia publica, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
-art. 129, 1, 2 si 7, lit. a; art. 133, alin (1) , art. 139 alin (1) si art . 197 din OUG 

57 /2019 privind Codul Administrativ; 
HOTARASTE: 

Art.1. DI. Clinci Dinu este desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Valea 
Doftanei care sa faca parte din comisia pentru evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din cadrul Liceului 
Tehnologic Carol I, Valea Doftanei 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Valea Doftanei 
prin aparatul de specialitate. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, 
Tn termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei ; 
Dlui Clinci Dinu 
Biroului Financiar-contabil ; 
Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei ; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar ~edinta ; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru ll 
Voturi impotriva 0 
Abtineri t1 

Presedinte de sedinta, 
Consilier Local 

13. Mu nt~ai:f 1.1y -~.\!Of tru 
· J(· ~ •. ~ ... 

Contrasemneaza 
eneral al UA T Va/ea Doftanei 

2S Bran Joana Miryaela 


