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  H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei  

Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani 

 
 

           Având în vedere: 
 - referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10187 din 25.03.2021 întocmit de către 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de 
evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Raportul de specialitate nr.10196 din 25.03.2021 întocmit de Compartiment Resurse 
Umane din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 

- art. 129 alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 11 alin. (4) și alin. (6) lit. e) din Metodologia pentru realizarea procesului de 
evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea 
desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a 
activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 
- Anexa nr. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 9/2021 privind aprobarea 
Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Ariceştii Rahtivani; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
           Art. 1 În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor individuale ale 
secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani, se desemnează doi consilieri locali, după 
cum urmează: 

1. Doamna Preda Nicoleta 
2.Domnul Voicu Alexandru 

 Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate 
se face de către Secretarul general al comunei. 

    
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
  Nicoleta-Daniela BORCESCU       

                                                                                                                        
                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                     Violeta-Neluța PETCU 
 

Ariceștii Rahtivani, 31.03.2021 
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