ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.12/18.03.2020 privind desemnarea a doi consilieri
locali în comisia de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Balaciu, pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 09.09.2020

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotărâre,înregistrată cu nr.5022 din
20.08.2020
adresa nr.5669/07.04.2020 a Instituţiei Prefectului prin care constată că la adoptarea
hotărârii nu au fost respectate prevederile art.139, alin.(6) teza a 2-a din OUG nr.57/2019, şi
solicită modificarea/revocarea actului administrativ.

Examinând:

- raportul nr. din al compartimentului de resort.
- avizul nr.3906 din 03.09.2020 al comisiei de buget-finante a consiliului local
- avizul nr.3913 din 03.09.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
- avizul de legalitate al secretarului comunei , inregistrat cu nr.3885 din 02.09.2020
În temeiul art.129 alin.(14) a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) şi art.240 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.12/18.03.2020 privind desemnarea a doi consilieri

locali în comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al
comunei Balaciu, pe anul 2019, se revocă.
Art.II – Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se va comunica în
termenele legale:primarului comunei si Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate,se va publica în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din data de
09.09.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
10 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mihu Cornel

Nr.27
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 09.09.2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

