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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai 

Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale 
Secretarului General al Comunei Puiești, doamna Voicu Vali 

 

Consiliul local al comunei Puiești, județul Buzău, 
Având în vedere: 

-referatul Primarului comunei Puiești de inițiere a proiectului de 

hotărâre înregistrat la nr.100/2022; 
-raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al 

comunei nr.101/2022; 

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puiești 
anexate la hotărâre; 

-adresa nr.2619/23.02.2022 de la Instituția Prefectului Județului 

Buzău și înregistrată la Primăria comunei Puiești la nr.1409/25.02.2022; 

- prevederile art. 485 alin. (5), alin. (10) și ale art. 11 alin. (4) lit. „e” din 

ANEXA nr. 6 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
În temeiul  art. 129, alin.(14), art. 139, alin. (1) și art.196, alin.(1), 

lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE:  

 
Art.1. (1) Se desemnează, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare 

anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei 

Puiești, doamna Voicu Vali, consilierii locali care dețin calitatea de președinte 

al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, pentru 
apărarea ordinii, liniștii publice, respectarea drepturilor și a libertăților 

cetățenești-domnul Pană Ștefan, respectiv al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 

agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului şi comerţ-domnul 
Manea Adrian-Florin                                                                     
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(2) Desemnarea stabilită potrivit alin. (1) este valabilă până la finalul 
mandatului 2020– 2024 al Consiliului Local Puiești.  

Art.2. Biroul buget-contabilitate, impozite și taxe locale, resurse umane și salarizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.3. Secretarul General al Comunei Puiești va comunica hotărârea 

instituţiilor şi autorităţilor interesate şi va asigura publicarea pe site-ul 
autorităţii publice locale.  

 

 
 

  Inițiator,         Avizat pentru legalitate, 
           Primar,     Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                 Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.22 PUIEȘTI-BUZĂU ,  14 MARTIE 2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de ______ cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), (majoritate simplă) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de -- voturi 

”pentru” ,-”abțineri”  și -voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și -consilieri locali 

prezenți la ședință. 
 

 
 


