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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 3 din 21.01.2021 
 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Pesac în comisia de evaluare 

a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Pesac, pentru 

activitatea desfăşurată în anul 2020 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, CIF 23062754, ales în condiţiile 

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa _______ din data 

de ________.2021, având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 190/21.01.2021 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

- prevederile art. 485 alin. (5) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 la același act normativ;  

- raportul secretarului general al Comunei Pesac înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.______/_____.2021;  
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

În temeiul prevederilor art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 134-140, 

196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 240 alin. (1)-(2) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. În vederea constituirii, prin dispoziţia primarului Comunei Pesac, a comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Pesac pentru 

activitatea desfăşurată în anul 2020, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea 

calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

- domnul/doamna consilier local _________________,  

- domnul/doamna consilier local _________________. 

 

Art. 2. Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

Comunei Pesac va fi efectuată pentru anul 2020 până în luna martie 2021 de către comisia stabilită 

prin dispoziţia primarului Comunei Pesac, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul Comunei 

Pesac, Județul Timiș, precum și de către persoanele nominalizate la art. 1. 

 

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 
 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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