
JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea a doi consilieri locali in comisia de evaluare a performantelor 

profesionale ale secretarului general al unitatii administrative teritoriale, comuna Blajel 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 aprilie 2021  
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind nominalizarea a doi 

consilieri in vederea numirii lor in comisia de evaluare a performantelor secretarului general al 
comunei, intocmit de Primarul Comunei Blajel, inregistrat sub nr. 1608/23.04.2021, aflat la pozitia 
nr 2 a ordinii de zi a sedintei extraordinare, 

Analizand raportul compartimentului de resort (resurse umane) inregistrat sub nr. 1625 din 
26 aprilir 2021 si avizul comun al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din data de 27 aprilie 2021, 
pe marginea proiectul de hotărâre, prin care se propune adoptarea hotararii,  

Avand ca reper art. 11 alin (6) din Anexa nr. 6 a OUG nr. 57/2019 
În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 485 alin (5) si art. 
621 din OUG nr. 57/2021 privind Codul Administrativ: 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se nominalizeaza Dl Costin Nicolae, consilier local din partea PNL si Dl Vandor 
Mihai, consilier local din partea PMP, membri in comisia de specialitate nr. 1 pentru agricultură, 
activități economico-financiare, socială, amenajarea teritoriului și urbanism, pentru a face parte din 
comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii admnistrativ 
teritoriale, comuna Blajel, care se va constitui prin dispozitie a primarului comunei Blajel 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartiment resurse umane, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în 
materie. 

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartiment resurse umane şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
          Nistor Ionut Gheorghe              Secretar general 
                                                        Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
Nr. 29/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 27 aprilie 2021 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 


