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HOTĂRÂREA NR. 8/2021 
 privind desemnarea a 2 consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al comunei Balşa, pentru activitatea desfășurată în anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data de 

26 februarie 2021; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa nr. 2055/23/29.01.2021, la proiectul de 

hotărâre, nr. 6/29.01.2021, prin care se propune desemnarea a 2 consilieri locali în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Balşa, pentru 

activitatea desfășurată în anul 2020;  

- Raportul viceprimarului comunei Balşa, nr. 2055/26/29.01.2021;   

- Raportul de avizare favorabil, nr. 2055/46/18.02.2021, al comisiei de specialitate nr. 2: 

juridică şi de disciplină, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

În conformitate cu prevederile art. 485, alin. (1) și alin. (5), precum și ale art. 11, alin. (4), lit. 

e) şi alin. (6) și art. 14, alin. (1) din Anexa nr. 6 – din cuprinsul Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. În vederea constituirii comisiei de  evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Balșa, se desemnează următorii consilieri locali: 

 

1. METEȘAN SIMION, 

 

2. ȚĂNDĂU COSMIN-NICOLAE. 

 

Art.2. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Balșa va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția primarului comunei Balșa. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, secretarului general al comunei 

Balşa, Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Balşa la 26 februarie 2021 

 

           Preşedinte de ședinţă,                                                                               Contrasemnează,                                                                                                                                              

                 Murg Roman                                                                                 Secretar general,                                                                                                  

                                  Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  
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