
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

Proiect nr. 18 din 18.03.2020   
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești 
care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale 

ale Secretarului general al comunei Bodești 
  
  Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Bodești  înregistrat sub nr.  1616 din 
18.03.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin. (8), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
- raportul Compartiment relații publice registratura, stare civilă si  arhivă înregistrat sub nr. 
1617 din 18.03.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit. b) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local; 
- prevederile art.5, lit. m) si n), art.129, alin.(2), lit. a), respectiv prevederile art.240 din 
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 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 si completările ulterioare; 
 În temeiul art. 133, alin.(l), art. 139, alin.(l) si ale art. 196, alin.(l), lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 

 Art.1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale 
ale Secretarului general al comunei Bodești, Consiliul Local al Comunei Bodești, desemnează doi 
consilieri locali, după cum urmează: 
 - _______________________________________, consilier local; 
 - _______________________________________, consilier local. 
 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Bodești prin Compartiment relații publice registratura, stare civilă si  arhivă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bodești, respectiv cei doi consilieri locali desemnaţi la art.1. 
 Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților si 
persoanelor interesate. 
  
   

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, 
cu respectarea art. 139, alin. (1), (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
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Referat de aprobare,    
la proiectului de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al Comunei Bodești care vor face parte din Comisia de 
evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general 

al comunei Bodești 
 
 
  
 Conform prevederile art.485 alin.(5) din O.U.G.nr.57/2019 - Codul Administrativ 
“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.” 
 Ţinând cont de cele precizate mai sus si in temeiul art. 136 alin.(l) din 
O.U.G.nr.57/2019 - Codul Administrativ, inițiez prezentul proiect de hotărâre 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 
Comunei Bodești care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al 
comunei Bodești 
 
 
 
 
 
 

Primar, 
Marinel BARNA 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 
Consiliului local al Comunei Bodești care vor face parte din Comisia de 

evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general 
al comunei Bodești 

 
 
 Analizând: 
  - Proiectul de hotărâre nr. 18 din 18.03.2020, privind desemnarea consilierilor 
locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești care vor face parte din Comisia 
de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al 
comunei Bodești; 
 - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. 1616/18.03.2020, privind 
desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al comunei Bodești; 
 - prevederile art.485 alin.(5) din O.U.G.nr.57/2019 - Codul Administrativ 
conform cărora: “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.” 
 și prevederile art.136 alin.(8) din O.U.G.nr.57/2019 - Codul Administrativ, 
propunem aprobarea proiectului de hotărâre.  
 

 

Consilier, 
Stoleru Elena-Oana 
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