
       ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
CEICA 

Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 
Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a  performan

individuale ale Secretarului

 
 Având în vedere Proiectul de hot

Referatul de aprobare nr.2/
de iniţiator, precum şi raportul de specialitate nr.
specialitate al primarului comunei 
locali din cadrul Consiliului local al comunei 
evaluare a performanţelor profesionale individuale ale S
Ceica 

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate a/ale Consiliului local al 
comunei Ceica, 

Ţinând seama de prevederileart.485 alin.(5) 
privind Codul administrativ, cu modific
 În temeiul prevederilor art.139 
privind Codul administrativ, cu modific
 
       Consiliul local al comunei Ceica,
 

                                                   

Art.1. În vederea constituirii, prin dispozi
de evaluare a performanţ
comunei Ceica, consiliul local nominalizeaz
de evaluatori, după cum urmeaz

1.BUHAȘ MIHAI- consilier local
2.PETRILA MARIANA CORNELIA

ROMÂNIA 

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
 

România
Str.Principal

Tel. și fax  0259/324464
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro
CUI

H O T Ă R Â R E 

 

Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 
Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a  performan ţ

individuale ale Secretarului  general al comunei Ceica
 

Proiectul de hotărâre întocmit  de primarul comunei Ceica,
Referatul de aprobare nr.2/20.01.2021 prezentat de primarul comunei 

i raportul de specialitate nr. 2/20.01.2021 întocmit de aparatul de 
specialitate al primarului comunei Ceica, prin care se propune desemnarea consilierilor 
locali din cadrul Consiliului local al comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de 

elor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei 

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate a/ale Consiliului local al 

inând seama de prevederileart.485 alin.(5) şi Anexa nr.6 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.139 şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul local al comunei Ceica,  

                                                  H O T Ă R Ă Ş T E  : 

În vederea constituirii, prin dispoziţia primarului comunei 
de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al 

consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea 
 cum urmează: 

consilier local 
PETRILA MARIANA CORNELIA- consilier local 

România ,  jud .Bihor  
Str.Principal ă, nr.67 
și fax  0259/324464  

www.primariaceica.ro 
primaria.ceica@cjbihor.ro 

CUI-4784210 
 
 

Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 
Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a  performan ţelor profesionale 

general al comunei Ceica  

râre întocmit  de primarul comunei Ceica, 
prezentat de primarul comunei Ceica în calitate 

întocmit de aparatul de 
, prin care se propune desemnarea consilierilor 

pentru a face parte din Comisia de 
ecretarului general al comunei 

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate a/ale Consiliului local al 

i Anexa nr.6 din O.U.G. nr.57/2019 
rile ulterioare, 

i art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
rile ulterioare, 

ia primarului comunei Ceica, a Comisiei 
elor profesionale individuale ale Secretarului general al 

 doi consilieri locali, care vor avea calitatea 



           ART.2.- Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general cu: 
 
 
         - Institutia Prefectului -judetul Bihor,  
          -Primarului comunei Ceica, 
         - consilierilor locali desemnați  si va fi facuta publică în format electronic pe site-ul 
institutiei la adresa www.ceica.ro . 
         -dosar 
 
 
 
 
 
                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ                                                     
                                                                                SECRETAR GENERAL   
                CORB MARIANA                                            DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nr.3  din  28 ianuarie  2021.                                          Consilieri Total  – 13,  

                                                                             Nr.consilieri prezen ţi -  12 

         Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  
 

   

 

 


