
 

 

 

PROIECT 

Nr. 35 din 06.01.2022 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Ă R E 

privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei  

pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Bălăceana 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare al domnului Constantin - Octavian Cojocariu - -primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.34 din 06.01.2022; 

-proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 35 din 06.01.2022 

-raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei  Bălăceana, 

înregistrat cu nr. ……………… 

-raportul de avizare al comisiei pentru învăţămînt, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu 

nr…………. 

-raportul de avizare al comsiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget –finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr…………. 

Prevederile: 

- art.485 alin.(5) coroborat cu art.11 alin.4) lit.e) și art.11 alin.(6) din O.U.G. nr.  

57/2019 -Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 -art.7 alin.2) din  Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009-Republicată privind Codul 

civil, cu modificările și completările ulterioare; 

  

  



 

 

 

 -art.3, alin.2, art.42 alin.4, art.80 şi art. 82 din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările 

ulterioare; 

În temeiul  dispoziţiilor  art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din 

O.U.G. nr.  57/2019 -Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1-Se desemnează 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei  pentru evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălăceana, 

după cum urmează: 

1. ………………………. 

2. ……………………….. 

Art.2.Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Bălăceana,se constituie prin Dispoziția primarului 

comunei Bălăceana, pe baza nominalizărilor Consiliului local al comunei Bălăceana. 

Art.3-Secretarul general al comunei Bălăceana va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor desemnate, autorităților și instituțiilor interesate în termenele prevăzute de 

legislația în vigoare. 

 

INIȚIATOR-PRIMAR,  

Constantin-Octavian Cojocariu 

 

Avizat pentru legalitate ,  

Secretarul general al comunei, Elena Beșa 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

P R I M A R 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei  

pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Bălăceana 

Nr. 34 din 06.01.2022 

  

Doamnă şi domnilor consilieri, 

 Proiectul de hotărâre privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai 

Comisiei  pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bălăceana, este inițiat în conformitate cu prevederile art.136 alin.(1) 

din din O.U.G. nr.  57/2019 -Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art.485 alin.(5) din O.U.G. nr.  57/2019 -Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, specifică: 

(5) 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. 

Prin urmare, consider legală și oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind 

desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei  pentru evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălăceana. 

Inițiator-Primar, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

SECRETAR GENERAL 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai 

Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bălăceana 

 Nr. 39 din 06.01.2022  

 

 Doamnă şi domnilor consilieri, 

  

Proiectul de hotărâre privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai 

Comisiei  pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bălăceana, este inițiat în conformitate cu prevederile art.136 alin.(1) 

din din O.U.G. nr.  57/2019 -Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - art.485 alin.(5) din O.U.G. nr.  57/2019 -Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, specifică: 

(5) 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. 

 Față de cele prezentate mai sus propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Secretar general,  

 

Elena Beșa 

 

 

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONISILIUL LOCAL 

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, muncă si protecţie socială, 

activitaţi social-culturale,culte,protecţie copii 

 

 

 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai 

Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bălăceana 

Nr…………………… 

 

 

 

Comisia pentru învaţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati social-culturale, culte, protectie copii, întrunită în şedinţă astăzi  data de mai sus 

a analizat expunerea de motive, proiectul de hotărîre şi raportul de specialitate şi se  

avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului 

Local spre dezbatere si aprobare . 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

 

 

 

        Președinte de comisie,                                                             Secretarul comisiei, 

 

             Busuioc Rodica                                                                Buliga Gheorghe 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului si turism 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai 

Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bălăceana 

Nr. …………………… 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, 

expunerea de motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  

Local spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu 

respectarea cvorumului prevăzut de lege. 

Nr. consilieri în comisie-9    

 Consilieri prezenţi-9     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-9                  

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

 

 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 

 

Constantin  Todiraş                                              Georgel Grosu                
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