
 
H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare  a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General  al UAT Oraș Slănic. 
 
               Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, 
modificat şi completat ulterior; 

      Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 
2934/67 din 16.03.2021, în calitatea sa de iniţiator, Raportul întocmit de Compartimentul resurse 
umane , înregistrat sub nr. 2935/68 din  16.03.2021;  
              Având în vedere prevederile : 

-  Art. 485, alin. (5),  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările 
şi completările ulterioare; 
           Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Slănic; 

În temeiul   art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
            Art. 1. -  Se desemnează următorii doi  consilieri locali din cadrul Consiliului local al  orașului 
Slănic , în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare  a performanțelor profesionale individuale 
ale Secretarului General  al UAT Oraș Slănic , după cum urmează: 
 
1. Florinel Chipeșiu - din partea grupului PSD. 
2. Buzea Cristian Petru - din partea grupului PNL  
 

    Art. 2.  -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept,  prin grija secretarului 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire, prin grija Primarului oraşului Slănic , prin aparatul de 
specialitate al primarului. 

       
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
 
 

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                
SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
Slănic,   25 martie  2021 
Nr.  20  
 
 
                         
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:  15, cvorum necesar: 8 (majoritate simplă) 
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