
tu.RE:ItIEBIte-to 
atgivitit 

privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al orasului Comanesti, care 
vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general 

al orasului Comanesti 

Consiliul local al orasului Comfinesti, judetul Bacàu, intrunit in sedinta ordinara in 
data de 25.03.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.27560/02.03.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr.27622/02.03.2022 al Compartimentului Resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, in conformitate cu prevederile art.I36 alin.(8) 
lit.a) din O.U.G. nr.57/20 19 privind Codul Administrativ, en modificarile i completarile ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comanesti; 
In conformitate Cu: 

- Prevederile art.485 alin.(1) Si alin.(5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/20 I 9 
privind Codul Administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare; 

- 	Prevederile art.11 al in.(4) lit.e), alin.(6) din Anexa nr.6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art.139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) s,i art.197 alin.(1) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

110111111161 
Art.1 .  in vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al orasului Comanesti pentru activitatea desfasurata in anul 2021, Consiliul Local al 
orasului Comanesti desemneaza doi consilieri locali, dupã cum urmeaza: 

- Sopartoc Teofil Cristinel 
- 	Dane Irinel 
Art.2  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului orasului 

Comanesti, secretarului general al orasului Comanesti si Compartimentului resurse umane pentru ducere 
la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Bacau. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local, 

Prof. Constantin Anasta 	0 MA 14. 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretarul general at orasului, 

Jurist - Daniela Chirila 
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