
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.16 

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale Secretarului General al Municipiului Mangalia, pentru activitatea desfășurată în anul 2020 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.5/12.01.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia, conform procesului – verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.2231/12.01.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Primăriei Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.2378/13.01.2021; 

• În conformitate cu prevederile art.485 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifi-

cările și completările ulterioare, și ale art.11 alin.(4) lit.e) din Cap.3 Evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici de execuție și conducere ale Anexei nr.6 din același act normativ; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Sociale, 

Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 

 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1), lit.a), art.240 și art.243 

alin.(1) lit.a) prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 În vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Municipiului Mangalia, se desemnează următorii consilieri locali: 

 

1. FILIP DUMITRU 

2. STAN LINICA 
 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre persoanelor desemnate, 

direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 

Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri 

publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 8 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 29.03.2021 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 


