
             R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                CORNEŞTI 

                                                                    H O T Ă R Â R E 

                                                                Nr.9 din 25.02.2021 

Privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local  Cornești în comisia de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale Secretarului  general al comunei CORNEŞTI, județul 

Dâmbovița  

      Consiliul local al comunei CORNEŞTI, județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data 

de 25.02.2021; 

Având în vedere: 

 - prevederile  art.485 alin.(1) si alin.(5)  coroborat cu prevederile  art.11 alin.(4) lit.”e’ și alin.(6) 

anexa 6  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.129 alin.2) lit.”a” alin.3) lit.”c” alin.(14) art.139 alin.(1),  art.140 alin.1), art.197 

alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200,  art.243 din Ordonanța de Urgentă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

-  Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Corneşti, județul Dâmbovița, înregistrat la 

nr.9/26.01. 2021; 

- Referatul de aprobare nr.942/26.01.2021 intocmit de primarul comunei Corneşti, judetul 

Dâmbovița; 

- Referatul de specialitate nr.946/26.01.2021  întocmit de Compartimentul resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești,județul Dâmbovița; 

- avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

             In temeiul art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

       CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 Art.1. - Pentru evaluarea   performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Cornești, județul Dâmbovița se desemneză următorii consilieri locali care să 

facă parte din comisia de evaluare ce se va constituii prin dispoziția primarului comunei 

Cornești: 

                 1.ION Gabriel- consilier  local. 

                 2.PUȚARU Marian- consilier  local. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează primarul comunei și 

consilierii locali desemnații la art.1.             

            Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, Compartimentului resurse umane şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative”.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE               

               Ioana CRUDU                                 Ptr. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 25.02.2021, cu un număr de  11voturi pentru, 

voturi împotrivă 2 ,abţineri _____, din totalul de 13 consilieri prezenți. 

http://www.comunacornesti.ro/

