
                  ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 5/2022
Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Valea

Crișului, județul Covasna care vor face parte din Comisia de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Valea Crișului, județul Covasna

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  13.01.2022,
Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Valea  Crişului prin  care

propune  nominalizarea  membrilor  comisiei  pentru  evaluarea  secretarului  general  al
comunei Valea Crișului,  raportul compartimentului de specialitate şi avizul secretarului
general al comunei Valea Crișului.

În baza și în executarea dispozițiilor:
- Art 485 alin (2),  alin (3) lit ”a” și ”b” și alin (5) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Art 11 alin (4) lit ”e”, alin (6) și art 22 din Anexa nr 6 a O.U.G nr 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (2) lit ”a” 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 Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1 Se desemnează dl Vancea Lajos și dl Költő Zsombor, consilieri locali
în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Crișului – membri în Comisia de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Valea Crișului
pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

ART.  2  Comisia  de  evaluare a  performanțelor  profesionale  individuale  ale
secretarului general al comunei Valea Crișului va fi constituită prin Dispoziția primarului
comunei Valea Crișului, conform prevederilor art 11 alin (6) din Anexa nr 6 la  O.U.G nr
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri,  se însărcinează membrii
comisiei nominalizați potrivit art 1 și primarul comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 13.01.2022

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ
       Secretar general al comunei

            KÖLTŐ Zsombor        PANAITE Ana-Diana


