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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR 21 din 15.03.2022  

  

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Satchinez a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale 

secretarului general al comunei Satchinez  

 

Consiliul Local al comunei Satchinez intrunit in sedinta ordinara  

          Având în vedere : 

- Proiectul de Hotarare cu nr 21 din data de 15.03.2022 initiat de catre dl Cheaua Florin 

Olimpiu , Primarul comunei Satchinez privind nominalizarea de către consiliul local al 

comunei Satchinez a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 

comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei 

Satchinez , precum si Referatul de aprobare al Proiectului de Hotarare  

- Referatul compartimentuui de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Primarului 

comunei Satchinez  

- prevederile art. 485 alin.1-5, art. 621 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

și prevederile art. 11 alin. 4 lit. e) și alin. 6, art. 12 alin. 5 din Anexa 6 din OUG nr. 

57/2019 

- prevederile dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin.(2) lit. a), alin. 14 și  art.139 alin.(1) 

coroborat cu art. 5 lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare , Consiliul Local al comunei Sarchinez  

                              

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. În vederea constituirii , prin Dispoziție a primarului comunei Satchinez ,  a comisiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Satchinez 

, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitate de evaluatori, după cum 

urmează: 

- ____________________________ 
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- ____________________________. 

 

Art.2.Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția primarului comunei Satchinez , 

fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Satchinez . 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 

satchinez si pe site-ul Primariei  și va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Timis și 

Primarului Comunei Satchinez  
  
 

                                                        

 INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

 

 

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                               ROBANESCU ANDREI  

 

 

 Privind  Avizarea Proiectului de Hotarare nr 21/11.02.2022 Privind 

aprobarea modificarii Statului de functiuni si Organigramei aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Satchinez 
 
 COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, 

dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului 
 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 

 

 

 


