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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia ce se constituie pentru  Evaluarea 

performanțelor individuale ale Secretarului general al U.A.T. Comuna Bughea de Jos  pentru perioada  

01.01.2020 - 31.12.2020 

          Consiliul Local al comunei Bughea deJos, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară a lunii ianuarie 

         Având în vedere : 

➢  referatul de aprobare nr. 245/13.01.2021, cu privire la desemnarea unor membrii din cadrul 

Consiliuluii Local pentru a face parte din comisia ce se constituie pentru evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului general al U.A.T. Comuna Bughea de Jos pentru perioada 01.01.2020 

- 31.12.2020; 

➢ raportul de specialitate nr.246/13.01.2021 întocmit de Secretarul general al comunei Bughea de Jos 

județul Argeș 

➢ avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bughea de Jos  

➢ prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ prevederile dispozițiilor  art. 129, alin.(1), alin.(2), litera ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

În temeiul art 139, alin.(1) si art.196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

                              

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1.Se desemnează membrii Consiliului Local pentru a face parte din comisia ce se va constitui prin 

dispoziția Primarului comunei Bughea de Jos, pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale a le 

Secretarului general al U.A.T. Comuna Bughea de Jos, perioada cuprinsă între 01.01.2020 și 31.12.2020, după 

cum urmează : 

 

➢Ion Vlădescu; 

 

➢Maria Toader. 

 

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Bughea de Jos. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Bughea de Jos 

și va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Argeș și Primarului Comunei Bughea de Jos. 
 

       

     Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                                      Secretar general,  

 Victor Mihai Enache                     Bianca  State-Golumbeanu 
                                     
            

  

 

   Nr.8/28 ianuarie 2021 

 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13  voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 
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