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ANUNT

in conformitate cu prevedeileLegiinr.S2?003 privind transparenla decizionah in
administalia publica, aducem la cunoqtinla publica, inilierea " Proiectului de hottrrAre
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Oraqului Ungheni
care vor face parte din Comisia de evaluare & performanfelor profesionale individuale
ale Secretarului general al Oraqului Ungheni ", urmAnd ca Proiectul de hotir6re si supus

dezbaterii in sedinta Consiliului Local al orasului Ungheni.
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PRoIEcr DE HoTIRARE

privind desemnarea consilierilor locali dir cadrul Consiliutui Local al Oralului Ungheni
'ca"" 

"o" 
fac" purt" ain Comisia de evaluare a performenlelor profesionale individuale

ale Secretarului general al Oraiului Ungheni

Primarul orasului Ungheni, jud Mure;,

AvAnd ln vedere:
Referahrl de aprobare N]47/l1,Ol2\2|,iriocmit de primarul onqului Ungheni'

io 
"onfor-ituL "o 

ptevededle art 485 alin' (1) qi alin (5) din O'U G 572019 privind

Codul administrativ, cu modificarile 9i complete le ultedoare,--*' 
fotti"lt pt"u"a"tilor art. 1l alin. (li,alin (4) lit e, alin (6).din.Anexa nr-6 din O'U'G

571201s privind Codul adminishativ, cu modificarile 5i complet"drile ulterioare'

in temeiul prevederilor art. 139, alin (l) 9i art 196 -alin 
(l) lit "a"' din O U'G

5712019 privinrl Corlul administrativ, cu modificarile qi completdrile ultedoare'

PROPUN SPRE APROBARE

Art.1 in vederea constituirii comisiei de evaluare a performanlelor profesionale

individuale ale Secretarului general al Om5ului Ungheni, Consiliul Local al Ora$ului

Ungheni. desemneazi doi consilieri locali. dupa cum urmeazd:

l
2.

PRIMAR
PRODAN VICTOR
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Nr.l47 /11/01/2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectut de hoteraxe privind desennarea consilierilor locali din cadrul Coosiliului local al

Oraqului Ungheni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanlelor gofesionale

individuale ale Secretarului genenl al Om$lui Ungheni

Prezentul referat de aprobaxe este elaborat in conformitate cu prevededle aft.136

alin.(8) din Ordonanta de Urgenla a Guvemului nr.57l2019 privind Codul adminishativ ,cu

modific6rile qi comptetdrile ulterioare, reprezenland instumentul de prezentare 9i motivare a

proiecnrlui de hotdrAre privind desemnarea consiliedlor locali din cadrul Consiliului local al

Ora.qului Ungheni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanfelor profesionale

individuale ale Secretarului general al Oragului Ungheni.

Baza legali a proiectului de hotdrfue supus dezbaterii o constituie prcvededle art.129

alin.(2) ,1it.a),art.485 alin.(5) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului ru.57l2019 privind

Codul administrativ ,cu modificlrile gi complettuile ulterioare,potdvit cirora- Evaluarca

performanfelor profesionale individuale ale Secretaxului general al unitii{ii administrativ

tedtodale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizeazi de citre o comisie de evaluare

format?i din primar,respectiv gesedintele consiliului j ude{ean 9i 2 consilieri locali,respectiv

judelenidesemnafi in acest scop,cu majodtate simpld,prin hotllrara a consiliului local sau

juder€an, dup6 caz,

Avdnd in vedere cele mai sus mentionate considerdm necesara ti oportund adoptarea

proiectul de hotirdre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al

Omgului Ungheni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanlelor profesionale

individuale ale Secretarului general al Omqului Ungheni,drept pentru care il propunem spre

dezbatere si aorobare.

PRIMAR

PRODAN VICTOR


