
                                                      R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL AL 

COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 
 

 

H O T Ă R Â  R E 

privind  propunerea calificativului pentru evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Vintilă Vodă, 

judeţul Buzău, pentru anul 2019 
 
          Consiliul local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară ; 
 
            Având  în vedere : 
 - referatul de aprobare al   primarului   comunei  Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău, înregistrat  sub nr. 830/14.02.2020; 
 - raportul viceprimarului comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău , înregistrat   
sub nr.848/14.02.2020; 
 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului   

local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 - prevederile art.62^1, art.62^3 alin.(1) lit.e), art.62^4 alin.(2) şi art.62^6 
alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
          - prevederile art.621 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
  În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
   
                                               H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 

       Art.1. Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, propune 
acordarea  calificativului ,, Foarte bine ”, secretarului general al comunei Vintilă 
Vodă, doamna Lungu Mihaela, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019. 

       Art.2. (1). Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Vintilă Vodă, va fi întocmit de primarul comunei, pe 
baza propunerii prevăzute la art.1. 

        (2). Raportul de evaluare semnat de evaluator, nu se contrasemnează, 
potrivit art.62^4 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Art.3. Secretarul  general al comunei  Vintilă Vodă, va  comunica  prezenta  
hotărâre Primarului  comunei Vintilă Vodă, Instituţiei  Prefectului  - Judeţul Buzău, 
autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va face publică prin afişare.       

  

          NR. 9 

          Vintilă Vodă, 19 FEBRUARIE 2020  

           Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează,  
                      Consilier,                                                     Secretarul general, 
 

         COMĂNESCU GEORGICĂ                                            LUNGU MIHAELA   

  

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 19 FEBRUARIE  2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -

abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                                                                             


