CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE 7/2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________

HOTĂRÂRE

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local
al comunei Canesti , judetul Buzau care vor face parte din Comisia
de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
secretarului generalal comunei Canesti , judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ;

Avand in vedere :

- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr.
415 din 18 februarie 2020 ;
- raportul intocmit de catre referentul cu resursele umane , din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau , înregistrat la nr. 416
din 18 februarie 2020 ;
- avizele cu caracter consultativ la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Canesti, inregistrate la numerele : 422/423/424
din 19 februarie 2020 anexate la hotărâre ;
In baza prevederilor : art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 26 din 25 iunie
2016 privind constituirea CONSILIULUI LOCAL al comunei CANESTI , JUDETUL
Buzau cu modificarile ulterioare ;
- art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale , adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ;
- art. 242 , art. 485 , alin. (5) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ ;
- art. 7 , alin. (2) din LEGEA nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicata*) privind
Codul civil ;
- art. 120 si art. 121, alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei , republicata ;
În temeiul prevederilor : art. 139 , alin. (1) şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu
art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRĂSTE:
Art.1. In vederea constituirii . COMISIEI DE EVALUARE a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Canesti , judetul
Buzau, Consiliul Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău desemnează urmatorii
membrii :
1. Dl. MIHU FLORINEL ;
2. Dl. CALOIAN GHEORGHE ;
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Art. 2 . Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale secretarului

general al comunei Căneşti va fie efectuată de catre Comisia stabilită prin Dispozitia
primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău , fară a fi necesară contrasemnarea
acesteia .

Art.3. Primarul comunei impreună cu persoanele desemnate in condiţiile
prevederilor „Art. 1” vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art. 4 . Prezenta se comunică :
-

Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau ;
Primarului comunei Canesti ;
Compartimentului Resurse umane ;
publică prin afişare - wwwprimariacanesti@yahoo.com ;

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local , Dorina ZAHARIA

CONTRASEMNEAZA,
Persoana desemnată cu atributii
delegate , Zotescu NELUŢA

Nr.

7.

Canesti , Buzău - 20 februarie 2020 ;

„Aceast proiect de hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta
din data de 20 februarie 2020 , cu respectarea prevederilor art. 139 , alin. (3) si art. 196 , alin.(1) , lit. a ) din
Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 cu un numar de 8(opt) voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„
impotriva din numarul total de 8(opt) consilieri locali în funcţie , si 8(opt) consilieri prezenti la sedinta„;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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