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Proiect nr. 4/ 204/ 10.01.2023 
HOTĂRÂRE 

privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți în comisia pentru 
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roseți, județul 

Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2022 
 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la________Ianuarie 2023, 

Având în vedere: 
-prevederile art.485 alin.(5), alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ coroborate cu prevederile art. 1, art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e), alin.(6), art. 12 alin.(5), art. 14 alin.(1) 
din Anexa nr.6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Analizând: 
-referatul de aprobare înregistrat cu nr.205/10.01.2023 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat; 
-raportul secretarului general al comunei Roseți înregistrat cu nr. 206/10.01.2023; 
-avizul comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local Roseți  înregistrat cu nr. ___01.2023; 
-prevederile H.C.L.nr. 63 din 26.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință precum și a 

potențialului președinte de ședință , 
In temeiul art.129 alin.(1), alin.(14), art.136 alin.(1), (8), art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 
comunei Roseți, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 
 

           Art.1 Se desemnează următorii consilieri locali din cadrul Consiliului local al comunei Roseți ce vor face 
parte alături de primarul comunei Roseți din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale a 
secretarului general al comunei Roseți, județul Călărași, referitoare la activitatea defășurată de acesta în anul 2022 
după cum urmează: 
1.___________________, 
2.___________________. 
 Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Roseți, județul Călărași precum și consilierii locali desemnați prin prezenta hotărâre. 
 Art.3. -Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul Călărași şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaroseti.ro-eticheta 
monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei Roseți. 
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