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ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 39 
din data de 31 martie 2022 

 

privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a 
performanțelor individuale profesionale ale secretarului general al Orașului 

Tășnad, pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, 
în data de 31 martie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 
sub nr. 14636/29.03.2022; 
 Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 14637/29.03.2022 şi Avizul 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, ordine publică, 
amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului pe lângă 
Consiliul Local al orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 8/31.03.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. e), alin. (6), art. 15, alin. (1) , lit. 
b) , art. 16 şi art. 22 din Anexa 6 la Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), precum şi ale art. 139 alin. 
(1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 
alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu  modificările și completările  ulterioare,                           

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 – Se desemnează consilierii locali care să facă parte din comisia de 
evaluare a performanțelor individuale profesionale ale secretarului general al Orașului 
Tășnad, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, după cum urmează: 
1. Mitrașca Vasile; 
2. Moisa-Turcu Antonel-Adrian. 
 Art. 2 – Comisia de evaluare a performanțelor individuale profesionale ale 
secretarului general al Orașului Tășnad, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, se 
constituie prin dispoziția primarului orașului Tășnad. 
 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarului 
Orașului Tășnad și consilierii locali desemnați la art. 1 din prezenta hotărâre.     

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
BARNA-BALÁZS KISKASZA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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