ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind desemnarea evaluatorilor , a contrasemnatarilor și a persoanei care are competența de aprobare a
raportului de evaluare în scopul evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
din cadrul Primăriei comunei Bărcănești, județul Prahova
Având în vedere prevederile art.11 și art.12 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 nr.8.119 din 08.02.2021 al Compartimentului Resurse Umane desemnarea evaluatorilor, a
contrasemnatarilor și a persoanei care are competența de aprobare a raportului de evaluare în scopul evaluării
performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Bărcănești, județul
Prahova ;
În temeiul art.155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare ;
Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite următoarea
DISPOZIŢIE.
Art.1. Se desemnează persoanele care dețin calitatea de evaluator, de contrasemnatar și a persoanei care
are competența de aprobare a raportului de evaluare în scopul evaluării performanțelor profesionale individuale ale
funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Bărcănești, județul Prahova , potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc conform Anexei nr.1 care face parte
integranta din prezenta dispoziţie.
Art.2. Dispoziţia poate fi atacată, în caz de nemultumire, la Tribunalul Prahova-Secţia contencios administrativ,
în termen de 30 zile de la comunicare, conform prevederilor Legii nr.554/2004 –Legea contenciosului administrativ,
modificată şi completată.
Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de compartimentele cu atribuţii în domeniu
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate de
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.
P R I M A R,
Gheorghe Dima
Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL al COMUNEI,
Nicoleta Savu
Bărcăneşti, 08.02.2021
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