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privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Adunați care vor face parte din Comisia de 
Evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comuna Adunați 

 

         Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021; 

Având în vedere: 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați,  judeţul Prahova , cu privire la  desemnarea  consilierilor 
locali din cadrul  Consiliului Local Adunați care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al comunei Adunați înregistrat sub nr.313/18.01.2021; 

• Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Adunați înregistrat sub nr.314/18.01.2021; 

• avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 

În baza prevederilor: 

•  art. 485 alin.(5), art. 11 alin.( 4) lit. e) și  art.11, art.12 și art. 22. 6 Anexa 6 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

•  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legilastivă; 

          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1 . În vederea constituirii Comisiei de Evaluare  a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
general al comunei  Adunați,  pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020,  Consiliul Local al comunei Adunați 
desemnează doi consilieri locali, după cum urmează :  

      - D-nul  Duricu  Valentin - Constantin; 

      - D-nul  Pință Constantin - Mădălin;  

         Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Adunați precum și 
consilieri locali desemnați  la art.1. 
        Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                     -   D-nilor consilieri desemnați la art.1; 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,                                             

     DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                                                      SECRETAR GENERAL,    

                                                                                                                          PETRUŢA  TERMENTU 
ADUNATI, 28. 01. 2021 
NR.5 

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 
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