
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. __ 
PRIVITOR LA: Desemnarea reprezentantilor Consiliului local pentru constituirea 

comisiei de evaluare a pe1formantelor profesionale individuale ale 
secretarului general al UAT Otesani. 

Consiliul local al comunei Ote!)ani. judetul Va/cea. Întrunit in sedinta. ordinara. publica. pe data de 
•..•... . .... „. „„ .• la care participa un numar de ...... consilieri. din totalul de 11 consilieri infimei ie ai Consiliului local: 

Va:::and ca prin votul majori/a/ii a fost ales presedinte de sedinla d-l consilier .„ ....... . .•... „ ••.• ales in sedinta de 

consiliu din data de ...... ...... .. ... ... . „„: 
luand in dezbatere: 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr ... .... ... din ...... „ ....... „„. si proiectul de ho/arare pre:::entule de ca/re 

d-l Oprisor ;\;fircea. Primarul comunei. cu privire la desemnarea repre:::entantilor Consiliului local pentru constituirea 
comisiei de evaluare a pe1for111antelor profesionale individuale ale secretarului general al UA T Otesani: 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primuriei comunei 011.:'.Wni. j11det11L Va/cea. inregislral 
la nr ......... . din ... ............ „. „ .. . , privind desemnarea repre:::entantilor Consiliului local pentru constituirea comisiei de 
evaluare a pe1:formanteLor profesionale indii ·iduale ale secretarului general al UAT Otesani: 

- Avi:::ul Comisiei Administra/ie Publica Juridica. inregistrat la nr ... . „„ din ...... „ . „ ... . . . • „ prin care se propune 
aprobarea proiectului de ho/arare informa si continutul init ia/ de primar: 

Tinand eoni de raportul de avi:::are pentru Legalitate al proiectului de hotarare.i11toc111il de secretarul general al 
comunei. inregislrat la nr ......... din .................... „.: 

Văzând ca sunt respectate prevederile ari. 7 din legea nr. 5212003 privind transparenta deci:::ionala În 

administraţia publica .conform procesului 1·erbal numărul din data de _____ _ 
Jn co1?f'ormitate cu prevederile ari. -185 alin. (5) . din OU. G. nr. 5 7120 l 9. privind Codul Administrativ. cu 

modificările şi completările ulterioare. preveJerile ari. I l alin.(../) lit.e) .. 5·i a/inJ6) din Anexu nr. 6 pri1•i11d Metodologia 
pentru reali:::area procesului de evaluare a performantelor individuale ale funcf ionari/or p11b/ ici din O. U. G. nr. 5 712019. 
p rivind Codul Administrativ. cu modificârile şi completările ulterioare: 

ln temeiul art.139. alin.(l).lit.a). si art. 196. alin.( 1). lit.a) . din Ordonanta de Urgento a Guvernului nr. 5 7/20 19 
privind Codul administrativ. cu mod(ficarile si compLetarile ulterioare. cu un numar de „„.„. voturi "pentru " din totalul 
de „„„„ voturi exprimate. adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-ln vedi::rea constituirii Comisiei de evaluare a pe1.formantelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al U.4 T Otesani. se desemneaza doi consilieri. dupa cum urmea::a: 

1. .„ ... . „ •.• ......... „.„- consilier local ..... „.: 
2. . .. „ .... „ .• „ .„ . .. .. . „-consilier local ... .. „ .„ 

Art.2.-Consilierii nomina/izati la art. I. \'Or face parte, alat uri de primuru/ comunei. din comisia de evaluare a 
performantelor profesionale individuale ale Secrt!larnlui General al UAT Otesani. comisie ce 1'a .fi stabilita prin 
dispo::il ia primarului comunei. 

Art.3.-Secretarul general al comunei va comunica pre:::enta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani si 
persoanelor nominali:::ate la art. I pentru ducerl!o la indeplinire. Jnstitutici Prl!fectului judetului Valcea in vederea 
exercitarii controlului di! legalitate si se aduce la cunostinta publica prin 1~/îsar.: la sediul pri111ariei. precum si pe 

pagina de internet www.otesani.ro. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

MIRCEA OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALJTATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA - EL/ODORA BONDOC. 

'I 


