
 

 

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. 39 din 06.01.2022 ; 

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

protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr.221 din 

19.01.2022 ; 

-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.222 din 19.01.2022 ; 

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. URECHE OCTAVIAN 

2. TODIRAȘ CONSTANTIN 

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. 

 

Preşedinte de sedinţă, 

 

Constantin Todiraș 

 

Contrasemnează, 

Secretarul  general al comunei- Elena Beşa 

Bălăceana, 26 ianuarie 2022 

Nr. 4 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9                                                                                                                               

Prezenti : 9                                                                                                                                                   

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 

 


