
                                                                                                                                                     

H  O T Ă R Â R E 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a 

performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti 
   

          Având în vedere prevederile :  

- Art.129 alin.(2) lit.a),  art.485 alin.5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Art.11 alin.(4) și alin.(6)  lit.e )  din Metodologia pentru realizarea procesului de 

evaluare  a performanțelor individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru 

activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea 

procesului de evaluare a activității funcționarilor  publici debutanți numiți în 

funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020- Anexa nr.6 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

         Văzând : 

-Referatul de aprobare nr.  707   /15 .01.2021  al Primarului Comunei Bărcăneşti  

privind desemnarea consilierilor  locali din cadrul Consiliului Local al Comunei  

Bărcăneşti,  judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a 

performanţelor  individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti; 

-Raportul de specialitate nr.716 din 15.01.2021 al Compartimentului  Resurse 

Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului nominalizat    în vederea  

analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotarâre privind desemnarea 

consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al  Comunei  Bărcăneşti,  judeţul 

Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a performanţelor  individuale 

ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti ;   

-Avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti nr.719  /15 .01.2021; 

-Avizul  comisiilor de specialitate   nr. 1, 2  si 3 ale Consiliului Local al comunei 

Bărcănești;  

           În temeiul prevederilor art.139 alin. (1)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

  

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  



          Art.1.-În vederea constituirii Comisiei de evaluare  a performanţelor 

individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti , se desemnează doi 

consilieri locali , după cum urmează : 

1.Dl. Cotolan Valeriu ; 

2.Dl. Apostol Gheorghe-Daniel. 

         

 

 Art.2.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate  al primarului , de persoanele nominalizate la art.1 şi vor 

fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de secretarul general al unităţii 

administrativ-teritoriale. 

 

        

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Contrasemnează: 
                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 
 
 
 
 

 Bărcăneşti,   27.01.2021 

  Nr. 01 

 

Nr.consilieri in functie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenti  15   ;   Nr.voturi pentru  15 Nr. voturi 

impotriva  0 ;  Nr. voturi abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


