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Nr. 8/ 04.02.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Măgura 
 
 
 

 Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în ședinţa extraordinară din data 
de    10.02.2022 
 Luând în dezbatare: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura, înregistrat sub nr. 1455/ 04.02.2022  
b) Raportul de specialitate nr. 1456/ 04.02.2022 întocmit de d-na Elena Irina Silav – secretarul 

gereral al Comunei Măgura; 
Având în vedere temeiurile juridice: 
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;  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

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, 

 
 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1. - Se aprobă nominalizarea doamnei/ domnului consilier local ____________ și a 
doamnei/ domnului consilier local ______________ în comisia pentru evaluarea secretarului general 
al comunei Măgura, județul Bacau, care, impreuma cu primarul comunei Măgura vor evalua 
performanţele profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Măgura, pentru 
activitatea desfășurată  la UAT Comuna Măgura. 

 
Art. 2. - Hotărârea se comunică către secretarul general al comunei: Instituţiei Prefectului - 

judeţul Bacău, Primarului comunei Măgura, jud. Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 
 
  
 

 
 
Nr. 
Din      . 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .      .            , cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... 
consilieri prezenţi.      

Iniţiator, 
   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

AL C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 



 
 
 

 

 

 ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA MAGURA 
PRIMAR 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 

Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 
 

 

Nr. 1455/ 04.02.2022 

Referat de aprobare 

 
privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei 
Măgura 

 
 

In conformitate cu prevederile art. 485 alin. 5) si 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: 

1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 
consilieri locali desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului 
local. 

2. calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea 
secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale. 

 3. Comisia se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/nominalizării 
consiliului local. 
 

In acest sens am initiat un proiect de hotarare prin care propun nominalizarea 
reprezentantilor Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru evaluarea 
secretarului general al comunei pentru anul 2020, proiect pe care-l supun aprobarii 
consiliului local. 
  

 
 

   
                                                                 Primar,  
                                                                   Costrăș Iordache 
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Nr. 1456/ 04.02.2022 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei 
Măgura 

 
 
 

In conformitate cu prevederile art. 485 alin. 5) si 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: 

1. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din 
primar şi 2 consilieri locali desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin 
hotărâre a consiliului local. 

2. calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea 
secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale. 

3. Comisia se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/ nominalizării 
consiliului local. 
 

Proiectul de hotarare prin care se propune nominalizarea reprezentantilor Consiliului 
Local al comunei Măgura în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei pentru 
anul 2020 respecta prevederile Codului administrativ si propun aprobarea acestuia in forma 
prezentata. 
  

 
 

   
SECRETARUL GENERAL 

AL COMUNEI, 
                Elena Irina  Silav 

 
 

 


