
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 

cu sediul în localitatea  Dămienești, comun Dămienești, județul Bacău,  str.Vasile Morţun, nr. 78, cod poștal 607135,  
telefon 0234222502, fax 0234 222870,   e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site: www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I Ț I A 

Nr.  80  din  12 aprilie 2021 
 

privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale   ale secretarului 
general al Comunei Dămienești, județul Bacău,  pentru activitatea desfășurată în anul 2020 

 
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică Cătălin; 

    
             Analizând temeiurile juridice, respectiv:  
 
 art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată;  
 art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
 art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

             Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Dămienești nr. 13 din 31.03.2021 
privind desemnarea consilierilor locali membri ai Comisiei de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Dămienesti, județul 
Bacău. 
             Luând act de prevederile art. 485 alin. (5), de prevederile Anexei 6 Capitolul III, art. 11 alin. (4) 
lit. e) și de prevederilor art. 155 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
             În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N E  : 
 

Art.1. Se constituie Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al unității administrativ teritoriale Comuna Dămienești, județul Bacău, în următoarea 
componență : 
1. Răileanu Vasilică Cătălin - primarul comunei Dămienești; 
2. Cătău Doru - consilier local;  
3. Postolache Gabriel - consilier local; 

  
Art.2. Prin grija secretarului general, prezenta dispozitie va fi înaintată Instituției Prefectului Judetului 
Bacau pentru verificarea legalitatii, autorităților și persoanelor interesate, va fi adusă la cunoștință 
publică prin afișare și va putea fi consultată pe site-ul instituției la adresa: 
www.primariadamienesti.ro/ MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE.  
 
             

Primar, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Verde Matilda 
 


