
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E  

privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Provița de Sus 

Având în vedere prevederile:  
- art.485 alin.(5) și alin.(10) din Ordonața de urgență nr.57/2019 coroborate cu prevederile art.11 
alin.(4) lit.e) și alin.(6) din Anexa nr.6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1051 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
Luând act de:  
- referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator ; 
- raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT ; 
- analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și avizul de legalitate al 
Secretarului General al comunei Provița de Sus ; 

     În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin.(1) , lit. a) și art.243 alin. (1) 
lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art.1. – Se aprobă desemnarea următorilor consilieri locali pentru a fi nominalizați  în cadrul 
Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Comunei Provița de Sus, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

a)  Domnul consilier local Burlacu Ciprian 
b)  Doamna consilier local Bucur Irina-Corina  

Art. 2.- Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei 
Provița de Sus se constituie prin dispoziția Primarului comunei Provița de Sus, pe baza 
nominalizărilor Consiliului Local al Comunei Provița de Sus. 
 
                Președinte de ședință,                                                             Contrasemnez pentru legalitate, 
                Voiculescu Ion Florin                                                                     Secretar General al UAT 
                                                                                                                               jr. Goagă Gabriel      
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         11       11 11        -         - 
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