
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VINTILĂ VODĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

  H O T Ă R Â R E    
privind  desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Vintilă 

Vodă , care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 
 
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în ședința ordinară ; 

 

Având în vedere : 

 
 - referatul de aprobare  al primarului comunei Vintilă Vodă, județul Buzău , 

înregistrat sub nr. 5978 din 11.12.2020 ;  

-raportul secretarului general al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, înregistrat 

sub nr.6004/14.12.2020; 

- rapoartele de  avizare  ale Comisiilor de  specialitate  din cadrul  Consiliului local al 

comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 
  - prevederile art.485 alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- procesul verbal nr. 5177/21.10.2020 privind constituirea Consiliului local al 

comunei Vintilă Vodă, județul Buzău ; 

 - Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.708/22.10.2020, privind constatarea 
îndeplinirii condiţiilor legale de constitire a Consiliului local al comunei Vintilă Vodă;   

 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul  prevederilor art. 129, alin.(2), lit.a) , art. 133, alin.(1) , art.139 alin. (1), 

art. 196 alin.(1) lit.a) şi art.240  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu 
modificările și completările ulterioare , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.  În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Vintilă Vodă , Consiliul local al comunei 

Vintilă Vodă , desemnează doi consilieri locali, după cum urmează  

- DRAGHIA NICULAI - consilier local  . 

- LICA ELENA MONICA - consilier local.  

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul 
comunei Vintilă Vodă, prin persoana cu atribuții în domeniul resurselor umane  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  comunei Vintilă Vodă şi consilierii locali desemnați 

la art. 1 .  

 

Art.3. Prezenta hotărâre , se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică 
Primarului comunei Vintilă Vodă , celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se 

comunică  Instituției Prefectului - Județului Buzău ,  în vederea exercitării controlului cu 

privire la legalitate .  
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         VINTILĂ  VODĂ, 22 DECEMBRIE 2020 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                                         Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                           Secretar general al comunei, 

 

        DRAGHIA NICULAI                                                           LUNGU MIHAELA  
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa 

ordinară din  22 DECEMBRIE 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  
împotrivă;-abţineri  din numărul  total  de 10  consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


