
 

 

 

 

                                                 HOTĂRÂREA nr._11_ 
                                                     Din  18.03.2021                                                 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi consilieri locali 

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

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 

 

________________________________________________________________________ 

Iniţiator : Primarul Comunei Liești, judeţul Galaţi; 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului:                                1998/24.02.2021 

________________________________________________________________________ 

 

Consiliul local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședință ordinară in data de 

18.03.2021; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.     1998  / 24.02.2021 al primarului comunei Liești; 

-Raportul de specialitate nr.   1999  / 24.02.2021 întocmit de compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Liești; 

- Avizul comisiilor  de specialitate nr....1-5....; 

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; 

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 Liești, consiliul local 

nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

 

dl.     Scarlat Maricel,  consilier local 

dra    Gheonea Pavelina, consilier local 

 

             Art.2.  Evaluarea anuală a  performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Liești va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului 

comunei Liești, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 
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Art.3.  Primarul comunei Liești, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.4.  Aducerea  la cunoștință publică și comunicarea către cei în drept se asigură prin 

grija secretarului general al comunei Liești. 

    

                                                                      
      PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           Contrasemnează, 

                      BUJOR CORNEL                                                                

                                                                                                   Secretarul General al Comunei  Liești                                                                    

.              .......................................                                                             AVĂDANEI VASILE 

 

                                                                                                           .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 

 
Având în vedere 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, a obligaţiei legale instituită în sarcina Consiliului Local de a propune  

doi consilieri locali  pentru  a face parte din comisia de evaluarea performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general unităţii administrativ-teritoriale, anual se realizează evaluarea performanțelor 

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

denumiţi evaluatori . 

Comisia de evaluare formată din primar şi cei doi consilieri locali nominalizaţi de către consiliul 

local se va constitui prin dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local. Pentru 

asigurarea obiectivității, consider oportun ca în respectarea principiilor generale de constituire a comisiilor, 

primele partide cu pondere in consiliu, PNL și PSD să își propună cîte un reprezentant în comisie. 

Procesul   de   evaluare   a   performanţelor   profesionale   individuale   ale secretarului general al 

unitâţii 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 conform atribuțiilor stabilite prin lege, cu rezultatele obţinute în 

mod efectiv de către funcţionarul public. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde următoarele 

elemente: 

a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 

b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre iniţiat îl consituie: 

-  prevederile art. 1 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. 

Pentru evaluare se vor avea în vedere   criteriile de performanţă prevăzute la art. 29, lit.b) 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, precum şi obiectivele 

individuale şi indicatorii de performanţă, în conformitate cu prevederile art. 16 din aceeaşi metodologie. 

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, 

 

 IULIAN BOȚ 
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R A P O R T  DE S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul comisiei de evaluare a  

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 
 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor  profesionale  

individuale  ale  secretarului  general  al comunei Liești   am   constatat   că   a   fost   întocmit   cu   

respectarea prevederilor legale. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al municipiului   se face cu respectarea prevederilor 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 administrative. 

Proiectul de hotărâre inițiat răspunde: 

-   prevederilor art. 485 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. 

Din acest motiv se propune nominalizarea de către consiliul local al comunei Liești a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a  performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești,prin hotărâre. 

Comisia  de  evaluare  formată  din  primar  şi  2  consilieri  locali  se constituie prin dispoziţia 

primarului, pe baza propunerilor/nominalizărilor consiliului.local. 

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art.136   din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către 

consiliul local al comunei Liești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator    în cadrul 

comisiei de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Liești 

și propun adoptarea lui în forma prezentată de inițiator. 

 

 

 Secretar general, 

  Vasile Avadanei 
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