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HOTARARE NR.3/22.02.2021 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Ceru-Bacainti a doi consilieri 

locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor individuale ale secretarului general al comunei Ceru-Bacainti 

 

  

 
Consiliul local al comunei Ceru-Bacainti, judetul Alba, intrunit in sedinta publica 

ordinara din data de 22.02.2021. 

 

         Vazand: 

-Proiectul de hotarare NR. 209/2021 privind nominalizarea de către consiliul local al comunei 

Ceru-Bacainti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei Ceru-Bacainti 
-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei Ceru-Bacainti 

-Raportul de specialitate întocmit de Secretarul general al comunei Ceru-Bacainti 

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ceru-Bacainti 

-Prevederile art. 485 alin.1-5, art. 621 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și 

prevederile art. 11 alin. 4 lit. e) și alin. 6, art. 12 alin. 5 din Anexa 6 din OUG nr. 57/2019; 

 

În temieiul prevederilor art. 129(14) , ale art. 152(5) și ale art. art. 196(1) lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 – Partea I - privind Codul administrativ adopta prezenta: 
 

 
                                                                    

                                                        H O T A R A R E: 

Art.1. În vederea constituirii prin dispoziție a primarului a comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale secretarului general al comunei Ceru-Bacainti , 

consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitate de evaluatori, după cum 

urmează: 
1. BARDAN ADRIAN VASILE; 

2. BOTA ADRIANA ELENA. 

Art.2.Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția primarului comunei 

Ceru-Bacainti, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

       Art 3.Prezenta hotarare a fost adoptatata cu un numar de 9 voturi favorabile, valabil 

exprimate, care reprezinta 100% din numaralul consilierilor in functie; 

 

 



   Art. 4.  1) Împotriva prezentei hotărâre persoana care se consideră vătămată într-un drept al 

său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei 

Ceru-Bacainti, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 
 

  Art 5. Prezenta hotărâre se comunica:  

-  Instituţiei Prefectului judeţului Alba,   

- Primarului Comunei Ceru-Bacainti,  
- la sediul Primariei Ceru-Bacainti . 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                                           Contrasemnează, 

                   Consilier,                                                            Secretar general UAT, 

              BOTA ADRIANA ELENA                                         SUCIU RALUCA 
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