
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA TĂMĂȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

Proiect  de  hotarare 

 privind privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 

comunei Tămășeni, judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni 

pentru anul 2020 

 

 

 

Avand in vedere prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

            Văzând : 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Tămășeni,înregistrat sub nr.818/29.01.2021 

-Raportul de specialitate ,înregistrat sub nr.819/29.01.2021; 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. ”a”, art.136 alin.1 art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), 

lit.”a”   din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare ;  

 

          

  Primarul comunei Tămășeni, 

 

          P R O P U N E: 

 

Art.1.Desemnarea a doi consilieri locali ,respectiv d-l DUMEA CORNEL  și d-l BULAI 

EMANUEL care sa faca parte din  comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Tămășeni pentru anul 2020; 

Art.2.Aprobarea componentei comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale 

Secretarului general al comunei Tămășeni pentru anul 2020 in urmatoarea componenta: 

 

PRIMAR:ȘTEFAN LUCACI 

CONSILIER LOCAL:DUMEA CORNEL 

CONSILIER LOCAL:BULAI EMANUEL 

             Art.3.Primarul comunei  şi cei doi consilieri locali desemnați la art. 1  vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Primar,  

                  Ștefan Lucaci 

 

             Avizat pentru legalitate, 

          Secretar general, 

            Alina Cristina Căliman 

  



   JUDEŢUL NEAMȚ 

  COMUNA TĂMĂȘENI 

          PRIMAR 

NR.818/29.01.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local 

al comunei Tămășeni, judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni 

pentru anul 2020  

 

 

 

Conform prevederilor art. 485 alin. (5) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ” Evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al unităţii administrativ - teritoriale/ subdiviziunii 

administrativ - teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar, 

respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în 

acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca obiect 

desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț 

care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț.  

 

 

 

 

PRIMAR 

ȘTEFAN LUCACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI TĂMĂȘENI 

Nr. 819 din 29.01.2021 

 

 

 

RAPORT 

Referitor la  proiectul de hotărâre  privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Tămășeni, judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Tămășeni pentru anul 2020  

 

 

 

 

 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Tămășeni, 

judeţul Neamț, cu privire la desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 

comunei Tămășeni , judeţul Neamț și stabilirea componentei comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tămășeni pentru 

anul 2020, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț constat că acesta îşi găseşte 

motivarea atât de fapt cât şi de drept, proiectul de hotărâre fiind iniţiat cu respectarea legislaţiei 

în vigoare, respectiv art. 485 alin. (5) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare conform căruia” Evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al unităţii administrativ - teritoriale/ subdiviziunii 

administrativ - teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar, 

respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în 

acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.” 

 Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte toate condiţiile atât din punct de 

vedere legal cât şi al oportunităţii sale, îl avizeazăm favorabil. 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR 

 

MIHAELA DOINA BUZDUGAN 

 


