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HOTĂRÂREA
Nr. 9 din 10.02.2022
privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Magiresti în comisia
pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al
comunei Magiresti, pentru activitatea desfăşurată în anul 2021
Consiliul Local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de
10.02.2022

Văzând:
 Referatul de aprobare al Primarului Magiresti, înregistrat sub nr. 843 din
02.02.2022;
 Raportul de specialitate nr. 844 din 02.02.2022
 avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local nr. Magiresti
Având în vedere:
a) art.15 alin.(2),art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția
României, republicată;
b) art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 485 alin. (5) si alin. (10) coroborate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. e) si
alin. (6) din Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, actualizata, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.129,alin.(1) si alin.(14),art.132,art.136 alin.(1) și art.139 alin.(1),
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizata, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă nominalizarea doamnei consilier local Popoiu Simona și a doamnei
consilier local Timofte Daniela, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei
Magiresti, județul Bacau, care, impreuma cu primarul comunei Magiresti vor evalua
performanţele profesionale individuale ale secretarului comunei Magiresti, pentru activitatea
desfăşurată în anul 2021.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei și Instituției Prefectului
- Judeţul Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Presedinte de sedinţă
……………………
Hotărârea a fost adoptată cu
prezenţi.

contrasemnează
secretar general comuna Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela
voturi pentru, - .voturi împotrivă, - abţineri de cei

consilieri locali

