
 

 
REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  

COMISIA: _________________ADRESA 

 NR.______-DIN_________ 

 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT 

SPECIALITATE,_____________________ 

CU ADRESA NR.__________ 

DIN____________ 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local 

al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a 

performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti 

 

 

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

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare, ,,Evaluarea performantelor 

profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale/ 

subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizeaza de catre o comisie de evaluare formata 

din primar, respectiv presedintele consiliului judetean si 2 consilieri locali, respectiv 

judeteni, desemnati in acest scop, cu majoritate simpla, prin hotarare a consiliului local sau 

judetean, dupa caz.”    

          Comisia de evaluare , conform art.11 alin.(6) lit.,,e”  din Metodologia pentru 

realizarea procesului de evaluare  a performanțelor individuale ale funcționarilor publici 

aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru 

realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor  publici debutanți numiți în 

funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020- Anexa nr.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare, se va constitui prin 

dispozitia primarului, pe baza nominalizarii consiliului local. 

           Având în vedere cele anterior -menţionate, se impune adoptarea actului administrativ 

privind desemnarea consilierilor  locali din cadrul Consiliului Local al Comunei  

Bărcăneşti,  judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a performanţelor  

individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti. 

 

 PRIMAR ,  

                                                      Gheorghe Dima 

 

 
 
2 exp. 
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 
P R I M A R  

                      Nr.    707 din   15.01 .2021 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A V I Z 
la  Proiectul de hotărâre privind  desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a 
performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti 

 

 
 
  secretarul general al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, procedând, 

in conformitate cu prevederile art. . 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,la analiza Proiectului   de hotărâre privind  desemnarea consilierilor locali 

din cadrul Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, care vor face parte din 
Comisia de evaluare  a performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei 

Bărcăneşti , constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si oportunitate prevazute 

de  OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare  şi   în consecinţa îl avizez favorabil în scopul  adoptării sale  de catre 

Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

 
 

SECRETAR     GENERAL AL COMUNEI , 
Nicoleta Savu  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 exp. 
 
 
 
 

 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL al COMUNEI  

Nr.  719/15.01.2021 

 

 



                                                                                                                                                     

P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti, 

judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a performanţelor individuale 

ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti 
   

          Având în vedere prevederile :  

- Art.129 alin.(2) lit.a),  art.485 alin.5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

-Art.11 alin.(4) și alin.(6)  lit.e )  din Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare  

a performanțelor individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea 

desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare 

a activității funcționarilor  publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 

ianuarie 2020- Anexa nr.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificările şi completările ulterioare;  

         Văzând : 

-Referatul de aprobare nr.  707   /15 .01.2021  al Primarului Comunei Bărcăneşti  privind 

desemnarea consilierilor  locali din cadrul Consiliului Local al Comunei  Bărcăneşti,  

judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a performanţelor  individuale 

ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti; 

-Raportul de specialitate al  specialitate  al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului nominalizat    în vederea  analizării și întocmirii raportului la 

Proiectul de hotarâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al  

Comunei  Bărcăneşti,  judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a 

performanţelor  individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti ;   

-Avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti nr........       /   .01.2021; 

-Avizul  comisiilor de specialitate   nr..............ale Consiliului Local al comunei Bărcănești;  

           În temeiul prevederilor art.139 alin. (1)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

  

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

 

          Art.1.-În vederea constituirii Comisiei de evaluare  a performanţelor individuale ale 

secretarului general al Comunei Bărcăneşti , se desemnează doi consilieri locali , după cum 

urmează : 

1.Dl./D-na........................................ 

2.Dl./D-na........................................ 

         

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  



 Art.2.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate  al primarului , de persoanele nominalizate la art.1 şi vor fi transmise 

persoanelor şi autorităţilor interesate de secretarul general al unităţii administrativ-

teritoriale. 

 

        

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

   Gheorghe Dima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ____ 

________ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a 
performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Bărcăneşti 

 
 
 

            În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 
modificările şi completările ulterioare,  evaluarea performantelor profesionale individuale ale 
functionarilor publici de executie si conducere reprezinta aprecierea obiectiva a performantelor 
profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului si modului de 
indeplinire a obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta stabilite cu rezultatele obtinute 
in mod efectiv de catre functionarul public pe parcursul unui an calendaristic.Evaluarea anuala a 
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza pentru un an 
calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, 
pentru toti functionarii publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul 
calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea. 
            Potrivit prevederilor art.485, alin.5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu 
modificările şi completările ulterioare, ,,Evaluarea performantelor profesionale individuale ale 
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se 
realizeaza de catre o comisie de evaluare formata din primar, respectiv presedintele consiliului 
judetean si 2 consilieri locali, respectiv judeteni, desemnati in acest scop, cu majoritate simpla, 
prin hotarare a consiliului local sau judetean, dupa caz.”    
          Comisia de evaluare , conform art.11 alin.(6) lit.,,e”  din Metodologia pentru realizarea 
procesului de evaluare  a performanțelor individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru 
activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de 
evaluare a activității funcționarilor  publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 
ianuarie 2020- Anexa nr.6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi 
completările ulterioare, se va constitui prin dispozitia primarului, pe baza nominalizarii consiliului 
local. 
          Având în vedere cele anterior -menţionate, se impune adoptarea actului administrativ 
privind desemnarea consilierilor  locali din cadrul Consiliului Local al Comunei  Bărcăneşti,  
judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare  a performanţelor  individuale ale 
secretarului general al Comunei Bărcăneşti. 
        . 
 
                                                        INSPECTOR, 

                                             Mariana Oprea 
 
 
2 exp. 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI  BĂRCĂNEŞTI 
-COMPARTIMENT RESURSE UMANE- 
e-mail : resurseumane@barcanesti.ro 
Tel./ fax  0725913621  / 0244700401 

Nr.    716    din   15.01.2021 
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