
" ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " 
HOTARARE 

privind: desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru 
activitatea desfăşurată în perioada 29.10.2020 - 31.10.2020 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 622/13.01.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 923/19.01.2021 al Direcţiei economice privind 

desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în anul 2020; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- prevederile art. 173 alin (1) lit. f), art. 182 alin. (2), art. 191 alin (1) lit. f), art. 485 
alin. (5) şi alin. (10) şi ANEXA nr. 6 - art. 11 alin. (4) lit. e) şi alin. (6), art. 12 alin.5), 
art.15 alin.(I) lit. b) şi alin. (2) şi art. 22, din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit. f) şi ale art. 69 alin.( 1) lit. f) din Anexa la Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142/30.09.2019 privind aprobarea actualizării 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.182 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr .57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. Se desemnează, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului, pentru 
activitatea desfăşurată în perioada 29.10.2020 - 31.12.2020, următorii consilieri judeţeni: 
- domnul Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman; 
- doamna Fedeleş Oana Raluca, consilier judeţean. 
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