ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 103 / 2019
privind mandatarea primarului comunei Gălăuțaș, domnul Țăran Radu, în calitate de evaluator
al performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gălăuțaș, pentru
activitatea desfășurată în anul 2019
Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară din data de
20 decembrie 2019;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.4/196/06.12.2019, Raportul
compartimentului de specialitate nr. 4/197/06.12.2019 ;
-Hotărârea Consiliului Local nr.74/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărul de personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș;
-art. 62^1, art. 62^2 și art. 62^3, alin. (1), lit. e) și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,
În baza art. 485 și art. 597, alin. (2), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.6/141/19.12.2019, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia
mediului nr. 6/140/19.12.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/139/19.12.2019;
În temeiul art. 129 alin.(1) şi alin. (14), art. 139 alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se mandatează primarul comunei Gălăuțaș, domnul Țăran Radu, în calitate de evaluator
al performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gălăuțaș, pentru
activitatea desfășurată în anul 2019.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Gălăuțaș.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
Gălăuțaș, la 20 decembrie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Ișan Alexandru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Gălăuțaș,
Morar Monica-Camelia

