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HOTĂRÂREA NR.2/30 01 2020

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al
comunei Valcelele care vor face parte din Comisia de evaluare a

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
comunei Valcelele

 
     Consiliul local al comunei Valcelele, județul  Buzău, întrunit în ședință de lucru
ordinară în data de 30.01.2020; 
Având în vedere :
       -proiect de hotarare nr.2/30 01 2020

-  referatul  de  aprobare  al  primarului  Comunei  Valcelele,  Județul  Buzău
înregistrat sub nr. 257/29 01 2020

-  raportul  de  specialitate  nr.258/29  01  2020     a  Compartimentului
Contabilitate,  buget  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Valcelele ;

- avizul comisiei  de specialitate a Consiliului Local Valcelele   inregistrat sub
nr.259/29 01 2020

- prevederile art.485 alin.5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ; 

  Luând in considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa la elaborarea actelor normative, republicata cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. In vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului general al Comunei Valcelele, Consiliul Local al Comunei
Valcelele, desemnează doi consilieri locali, după cum urmează:

____________________, consilier local,
_____________________, consilier local, 
Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  însărcinează  Primarul

comunei  Valcelele  prin  Compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului, respectiv cei doi consilieri locali desemnați la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință  publică, respectiv se comunică
Primarului  comunei  Valcelele,  celor  nominalizați  cu  ducerea  la  îndeplinire  și  se
comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate. 

         Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează secretar general ,
            LUPU ADRIAN                                             AVRAM DIANA LUMINITA 
                                                                                

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei VALCELELE  in sedinta ordinara
din  data de  30.01.2020  cu  respectarea  prevederilor  art.139  alin.(1)  din  Ordonanța de  Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ  cu un numar de  8  voturi pentru , 0  voturi impotriva si  0
abtineri, din numarul total de 8  consilieri in functie si  8 consilieri prezenti la sedinta.
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