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HOTĂRÂREA nr. 41 

 
privind nominalizarea de catre Consiliul local Podgoria, a 

persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de 

evaluare a performantelor profesionale  ale secretarului general al unitatii 
administrativ-teritoriale 

 
 

Consiliul local al Comunei Podgoria, judeţul Buzău, intrunit in 

sedinta ORDINARA  pe luna  DECEMBRIE 2019, având în vedere: 
 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria la  proiectul de 
hotarare inregistrat sub nr. 5814/9.12.2019; 

 referatul viceprimarului comunei, dl. Iorga Damiam, inregistrat sub nr. 
5822/9.12.2019.; 

 avizul consultativ al Comisiilor   de specialitate ale Consiliului local 
Podgoria;   

 prevederile art. 11, alin. 4, lit.e) si alin. 6 din Metodologia din 3 iulie 
2019 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  
conform O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ; 

 

 Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 



            În temeiul prevederilor art.129, alin. 4), lit.a), art. 139 alin.3) 
lit.a), art. 196, alin.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-

Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 

         Art.1. In vederea constituirii prin dispozitia primarului, a Comisiei de 

evaluare a performantelor profesionale individuale al secretarului unitatii 
administrativ-teritoriale, Consiliul local nominalizeaza doi consilieri locali, care 
vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmeaza: 

-  Iorga Damian  - Comisia  pentru agricultura, amenajarea  teritoriului 
si urbanism, protectia mediului si turism 

- Ciui Cosmin - Comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, 
activitati social-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport 
 

       Art.2.-Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, va fi efectuata de 

comisia stabilita prin dispozitia primarului comunei, fara a fi necesara 
contrasemnarea acesteia.   
 

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Podgoria  
şi Prefectului judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la 

sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei . 
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        Data : 23.12.2019 

 

Presedinte de sedinta,  

Ciui Cosmin  

 

 

 

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar general,  

 

Rapeanu Violeta    

 

 

 



 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in 

şedinţa ordinara din data de 23.12.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  

(majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 

de 13  voturi pentru, 0 abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri 

locali in funcţie si 13 consilieri locali prezenţi la sedinta. 

 

 


