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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 
COMUNA DAMIENESTI 

C O N S I L I U L       L O C A L 

 

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str. Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, 
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro 

 
 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 13 din 31 martie 2021 

 
privind desemnarea consilierilor locali, membri în cadrul Comisiei pentru  

evaluarea secretarului general al comunei Dămienești, judetul Bacău 
 
                Consiliul local al comunei Dămienești, județul Bacău, întrunit în ședință 
ordinară în data de 31 martie 2021,  
 
Văzând:  
 Proiectul de hotărâre nr. 1002 din 16.03.2021 privind desemnarea consilierilor locali, 

membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Dămienești; 
 Referatul de aprobare nr. 1004 din 16.03.2021, prezentat de dl. Primar Răileanu 

Vasilică Cătălin; 
 Raportul de specialitate nr. 1003 din 16.03.2021întocmit de secretarul general al 

comunei Dămienești; 
Luând act de: 
 Avizul  consultativ al  comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat cu nr. 1195 din 
27.03.2021, 

 Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public,  agricultură, gospodărire, protectia mediului, 
servicii si comerț, înregistrat la nr. 1196 din 27.03.2021, 

 Avizul consultativ al comisiei pentru  învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și de agrement, înregistrat la nr. 1197 din 27.03.2021, 

Având în vedere: 
 prevederile art. 485 alin. 5, art. 11 alin. 4 lit. e) și art. 11 alin. 6, Anexa 6 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  
 art. 7 alin. 2 Cod civil;  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legilastivă;  

         In temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative.  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se desemnează 2 (doi) consilieri locali, membri în cadrul Comisiei pentru evaluarea 
secretarului general al comunei Dămienești, județul Bacău, respectiv  dl. Cătău Doru și dl. 
Postolache Gabriel. 
 
Art.2.  Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Dămienești se constituie 
prin dispoziția Primarului comunei Dămienești, pe baza nominalizărilor Consiliului local al 
comunei Dămienești, județul Bacău.  
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Art.3. (1) Secretarul comunei  va comunica prezenta hotărâre, Instituției Prefectului 
Județului Bacău, persoanelor desemnate. 
              (2) Prevederile prezentei  hotărîri vor putea fi consultate si pe site-ul institutiei la 
adresa: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÂRILE  AUTORITĂTII 
DELIBERATIVE.  
 
Art.4.   (1) Hotărăre a fost adoptată cu un număr de  9 voturi pentru,  voturi împotrivă,  
abțineri. 
                (2) Au fost prezenți un număr de   9 consilieri, din totalul de 11 mandate. 
 
  
  
Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier, 

CIOBANU Puiu 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general  UAT 

VERDE Matilda 

 


