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Nr.4/19.01.2022 

                                                                                                                               PROIECT  

 

H O T A R A R E 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Pietroasele a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al comunei Pietroasele 

 

 

Primarul comunei Pietroasele, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare iniţiat de primarul comunei Pietroasele, inregistrat la nr.226/19.01.2022; 

-  raportul compartimentului  de specialitate inregistrat la nr.227/19.01.2022; 

- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile art. 11, alin.(4) lit. e) şi alin.(6), 

art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea 

desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a 

activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 

lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă  R Ă Ş T E: 

 

Art.1.- În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale secretarului general al comunei Pietroasele, consiliul local nominalizează doi 

consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează: 

- Tescan Neculai Miron; 

- Balaceanu Liliana Daniela. 

Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Pietroasele va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului comunei 

Pietroasele, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

Art.3.Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ. 

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache                                            

 

                                                                                                                                      Avizat, 

                                                                                                                                      Secretar general                                              

                                                                                                                                                   Matache Aurelia 
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H O T A R A R E 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Pietroasele a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al comunei Pietroasele 

 

      Consiliul local comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

      Avand in vedere: 

- referatul de aprobare iniţiat de primarul comunei Pietroasele, inregistrat la nr.226/19.01.2022; 

-  raportul compartimentului  de specialitate inregistrat la nr.227/19.01.2022; 

- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile art. 11, alin.(4) lit. e) şi alin.(6), 

art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea 

desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a 

activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 

lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

H O T Ă  R Ă Ş T E: 

 

Art.1.- În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale secretarului general al comunei Pietroasele, consiliul local nominalizează doi 

consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează: 

- Tescan Neculai Miron; 

- Balaceanu Liliana Daniela. 

Art.2. Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Pietroasele va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului comunei 

Pietroasele, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

Art.3.Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Lefter Livioara 

 

 

Nr.                                                                                                                                             contrasemneaza 

Data:26.01.2022                                                                              secretar general,                                                                   

                                                                                                                                       Matache Aurelia 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara 

din data de 26.01.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total de 13 

consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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NR.226 din 19.01.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind nominalizarea de către consiliul local al comunei 

Pietroasele a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Pietroasele 

 

În conformitate cu prevederile art.485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi 

prevederile art. 11, alin.(4) lit. e) şi alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia 

pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, 

precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici 

debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  anual se realizează evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici, care se face de către membri comisiei de evaluare, 

denumiţi evaluatori . 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 

consilieri locali,  desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului 

local.  

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general 

al unităţii administrativ-teritoriale, reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarului public, prin compararea gradului şi a modului de 

îndeplinire a obiectivelor  individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele 

obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public. 

În baza considerentelor expuse mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe 

care îl prezint spre dezbatere şi aprobare. 

 

P r i m a r, 

Cornel Enache 
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Nr.  227/19.01.2022 

 

REFERAT 

 
Analizând proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pietroasele am constatat că 

a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind 

funcţionarii publici, respectiv cu respectarea prevederilor art. 485, alin. (1) - alin. (5), 

art. 621 precum  şi  cu prevederile din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea 

procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi 

pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi 

numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

Potrivit art. 485, alin. (5 ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

calitatea de evaluator este exercitată de către o comisie de evaluare formată din primar, 

şi 2 consilieri locali desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a 

consiliului local. 

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 

(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre privind 

nominalizarea de către consiliul local al comunei Pietroasele a doi consilieri locali care 

vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pietroasele respecta 

legislatia in vigoare și propun adoptarea lui în forma prezentată de inițiator. 

 

Intocmit, 

Consilier juridic, 
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NR._____DIN 26.01.2022 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare  privind nominalizarea de către consiliul local al 

comunei Pietroasele a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori 

în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Pietroasele 

 

 

        Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 26.01.2022 a analizat proiectul de 

hotarare privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Pietroasele a 

doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Pietroasele, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea 

de zi a sedintei ordinare din data de 26.01.2022. 

 

 
COMISIA, 

1. Valcu Nicolae – presedinte ___________________ 

2. Gheorghe Mioara – secretar__________________ 
   3. Mares Marcel  _____________________________ 

    4. Balaceanu Liliana Daniela______________________ 
    5. Rotaru Mihail Aurelian_______________________ 
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