
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA Nr. 28 din 03.03.2022
privind desemnarea a doi consilieri localiin comisia pentru evaluarea performanlelor profesionale

individuale ale secretarului general al UAT Comuna Polovragi, judelul Gorj

Consiliul Local Polovragi, judeful Gorj,

Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Polovragi, domnul Gheorghe Epure nr.

2750/0L.O3.2022,
- Art. art. 136 alin. 1, art.485 alin. 1gialin.5 din Ordonanfa de urgenld a Guvernuluinr.5T/2079

privind Codul administrativ, cu modificirile 5i completdrile ulterioare,
- Art. 11 alin.4lit. e), alin.5 din Anexa nr.6la Ordonanla de urgenld a Guvernuluinr.ST/2079

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Raportul de specialitate nr. 2757/07.03.2022,
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, '
in temeiul art. L29 alin. 1, alin. 2 lit. a), art.139 alin. (1) 9i art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanfa de
urgenf5 a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

HOTARASTE

Art. f . in vederea constituirii prin dispozifia primarului a comisiei de evaluare a performantelor
profesionale individuale secretarului general al comunei Polovragi, judeftrl Gorj, pentru activitatea
incepdnd cu anul 2021, Consiliul Local nominalizeazd doi consilieri locali care vor avea calitatea de

evaluatori, dupd cum urmeazS:
- Georgescu Aurelian,
- lordache Aurelian.

Art. 2. Pentru activitatea desfiguratd incepdnd cu anul 2027, evaluarea
anuald a performantrelor profesionale individuale ale secretarului general al

comunei Polovragi, va fi efectuatd de cdtre comisia de evaduare stabilitd prin

dispozifia primaruluicomunei Polovragi, pe baza propunerilor/nominalizdriiconsiliLrlui local.

Art. 3. Primarul comunei Polovragi va duce la indeplinire prevederole prezentei hotdrdri.
Art. 4. Prezenta hotdrdre va fi comunicatd lnstituliei Prefectului Gorj gi va fi adusd la cunogtinli

publicd prin afigare pe site-ulcomunei https://comunapolovrasi.ro. {

Hotdrirea a fost adoptatl in gedinfa extraordinard de indatd a Consiliului Local Polovragi din
data de 03 martie 2022 cu 8 voturi pentru, 0 voturiimpotrivi pi0 ablineri din 11 consilieri prezenli din
11 consilieri in funclie

PRESEDTNTE DE $EDINTA,
IORDACHE AURELIAN

Contrasemneazd pentru lega litate,
Secreta r general comund, Bddita Liliana-Elena

W
l,l{t-


