
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ
CONSILIUL LOCAL                                                                                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Dolje ti,ș

judeţul Neam  care vor face parte din Comisia de evaluare a performan elor profesionaleț ț
individuale ale secretarului general al comunei Dolje ti, judeţul Neamș ț

Consiliul local al comunei Dolje ti, judeţul Neam  întrunit în edin ă ordinară în lunaș ț ș ț
decembrie 2020;

Având în vedere:
- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Dolje ti, judeţul Neam , înregistrat cu nr.ș ț
10 739 din 11.12.2020; 
-raportul Compartimentului resurse umane, stare civilă înregistrat cu nr.10740 din 11.12.2020 ; 
-  avizul  Comisiei  pentru  administraţia  publică  locală  ,  juridică,  apărarea  ordinii  şi  liniştei
publice a drepturilor cetăţenilor ; 

În conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările i completările ulterioare ;ș

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. ”a”, art. 139 alin. (1) i art. 196 alin.(1), lit.”a”   dinș
O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările i completările ulterioare ; ș

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 În  vederea  constituirii  Comisiei  de  evaluare  a  performan elor  profesionaleț
individuale  ale  secretarului  general  al  comunei  Dolje ti,  judeţul  Neam ,  Consiliul  local  alș ț
comunei Dolje ti, judeţul Neam , desemnează doi consilieri locali după cum urmează:ș ț

- ___________________, consilier local;
      -_______________________, consilier local.

Art.  2 Primarul  comunei,  Compartimentul  resurse  umane,  stare  civilă  şi  cei  doi
consilieri locali desemna ila art. 1  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ț

INIŢIATOR
PRIMAR

LUNGU ALBERT

                                                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                                                       SECRETAR GENERAL  

                                                                                     Cezar Mihaela 



   JUDEŢUL NEAMȚ
  COMUNA DOLJE TIȘ
          PRIMAR
NR. 10 739 din 11.12.2020

REFERAT DE APROBARE
 a proiectului  de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Dolje ti, judeţul Neam  care vor face parte dinș ț

Comisia de evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretaruluiț
general al comunei Dolje ti, judeţul Neamș ț

Conform prevederilor  art.  485 alin.  (5)  din  O.U.G nr/  57/2019 privind Codul
administrativ,  cu  modificările  i  completările  ulterioare  ”  Evaluarea  performanţelorș
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 Dolje ti,ș
judeţul Neam  care vor face parte din Comisia de evaluare a performan elor profesionaleț ț
individuale ale secretarului general al comunei Dolje ti, judeţul Neam . ș ț

PRIMAR
LUNGU ALBERT



JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TIȘ
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor 

AVIZ
privind proiectul de hotărâre referitor la desemnarea consilierilor locali din cadrul

Consiliului local al comunei Dolje ti, judeţul Neam  care vor face parte dinș ț
Comisia de evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretaruluiț

general al comunei Dolje ti, judeţul Neamș ț

Comisia de specialitate luând spre analiză şi dezbatere referatul de aprobare  şi
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Dolje ti, judeţul Neam  cu privire laș ț
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Dolje ti, judeţulș
Neam  care  vor  face  parte  din  Comisia  de  evaluare  a  performan elor  profesionaleț ț
individuale ale secretarului general al comunei Dolje ti, judeţul Neam ;ș ț

Constată că proiectul de hotărâre a fost iniţiat cu respectarea legislaţiei în materie,
urmărind să asigure cadrul necesar evaluării  performan elor profesionale individuale aleț
secretarului general al comunei Dolje ti, judeţul Neamș ț . 

Ca urmare, comisia de specialitate acordă, cu unanimitate de voturi, aviz favorabil
pentru  proiectul  de  hotărâre  şi  propune  Consiliului  Local  să-l  adopte  în  forma
prezentată.
  Prezenti ______ absenti ______. 

 
               PREŞEDINTE                                                           SECRETAR
             OICAN IOSIF                                      ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLINȘ

 JUDEŢUL NEAMȚ



PRIMĂRIA COMUNEI DOLJE TIȘ
Compartimentul resurse umane, stare civilă
Nr. 10740 din 11.12.2020

RAPORT
privind proiectul de hotărâre referitor la desemnarea consilierilor locali din cadrul

Consiliului local al comunei Dolje ti, judeţul Neam  care vor face parte din Comisia deș ț
evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretarului general al comuneiț

Dolje ti, judeţul Neamș ț

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Dolje ti,ș
judeţul Neam , cu privire laț  desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local
al  comunei  Dolje ti,  judeţul  Neam  care  vor  face  parte  din  Comisia  de  evaluare  aș ț
performan elor  profesionale  individuale  ale  secretarului  general  al  comunei  Dolje ti,ț ș
judeţul  Neam  ț 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  iș
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,  Compartimentul  secretariat  –
registratură,  fond  arhivistic,  registru  agricol,  resurse  umane,  stare  civilă,  relaţii  cu
publicul îl avizează favorabil.

INSPECTOR SUPERIOR

MIHAI OTILIA-IONELA


