
ROMANIA
I JUDETUL ARGES

I coNStLtuL LocAL AL coMUNEt BABANA

HOTARAREA NR.22
Privind desemnarera reprezentantilor Consilului Local al Comunei Babana in comisia

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al

comunei Babana, pentru activitatea desfasurata in anul 2020

Consiliul Local alcomunei Babana intrunit in sedinta ordinara in data de

30.03.202L.
Avand in vedere :

-referatul de aprobare si proiectul de hotarare al primarului comunei Babana, in

calitate de initiator;
Raportul secretarului general al comunei Babana inregistrat la Primaria Comunei

Babana sub nr.7990/29 .O3.2027
-aviz u I comisiilor de specia litate;
- prevederile art.485 alin.5 si alin.10 din OUG nr.57 /2079 privind Codul

ad-ininistrativ, cu modificarile si complectarile ulterioare,coroborat cu prevederile

art.11 alin1, alin 4 lit e si alin .6 din Anexa nr.196 alin 1- lil.a, art.197 -700, art.243 alin.1

lit a din OUG nrc.57 /7019 privind Codul administratv, cu modificarile si completarile
u lte rio a re;

art.129 alin. (1) , art.135-140 si art.196 alin.1 lit a din din OUG nr. 57 /2019

privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARARE

Art.L. ln vederea constituirii, prin dispozitia primarului comunei Babana, a

comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretaruluigeneral
al Comunei Babana pentru activitatea desfasurata in anul 2020, consiliul local

r.--.ninalizeaza doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluator, dupa cum

u rm ea za;

- Domnul consilier local, Sorescu lon
Domnul consilier local, Deaconu Gheorghe

Art.2. Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale

secretarului general al comunei Babana va fi efectuata pentru anul 2020, pana in luna

martie a anului 202L de catre comisia stabilita prin dispozitia primarului comunei

Babana, fara a fi necesara contrasemnarea acesteia.
Art.3. Se aproba propunerea de evaluare a performantelor profesionale

individuale ale secretarului general alcomunei Babana,judetul Arges, doamna

Prodanel Adina Oana-pentru;nul 2020 si acordarea calificativului "foarte bine", cu

nota finala 5,00, conform Raportului de evaluare, prevazut in Anexa, care face parte

integra nta din prezenta hotarare.
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.rt.4. Secreta ru I comunei va comunica
{rna,persoanelor interesate si Institutiei

dalitatii si o va afisa la sediul Primariei.

Presed inte ta
Dima An" Doru

Nr.22
Adoptata in sedinta ordinara
Cu un numar de 11 voturi din

prezenta hotarare Prima ru lu i comunei
Prefectului- jud.Arges pentru verifica rea

Co qnneaza ,

secretar
Pro el Adina Oana

din data de 30.03.2021
numarul de 11 consilieri in functie.
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