
R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 
C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROIECT de H O T Ă R Ă R E 

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

in cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Dobreni 

 
Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţă ordinară;  

Având în vedere:   
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei 

Dobreni, înregistrat sub nr. 1983/09.04.2021, prin care se propune nominalizarea de către 
consiliul local a doi consilieri locali in cadrul comisie pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dobreni; 

-  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),  si alin. 3, lit. c, coroborat cu art. 196, 
alin. (1), lit. a) 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 ale secretarului general al comunei Dobreni, 
consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, 
dupa cum urmează:  
-  dl./dna ........................., Comisia de ............ a Consiliului Local al comunei Dobreni;  
- dl./dna ......................., Comisia de .........., a Consiliului Local al comunei Dobreni.  
         Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Dobreni va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia 
primarului comunei Dobreni, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.  

Art.3.- Primarul comunei Dobreni, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt şi 
se aduce la cunoştinţă publică. 

PRIMAR 

Vasilica CRETU 

 

 
 
 



R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 
C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Ă R E A 

Nr. 19 din  20.04.2021 
privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Dobreni a doi consilieri locali 

in cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale  
secretarului general al comunei Dobreni 

 
Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţă ordinară;  

Având în vedere:   
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei 

Dobreni, înregistrat sub nr. 1983/09.04.2021 prin care se propune nominalizarea de către 
consiliul local a doi consilieri locali in cadrul comisie pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Dobreni; 

-  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),  si alin. 3, lit. c, coroborat cu art. 196, 
alin. (1), lit. a) 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 ale secretarului general al comunei Dobreni, 
consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, 
dupa cum urmează:  
        -  dl. Consilier Ariton Vasile, Comisia Juridica si de Disciplina  
        - dl. Consilier Popescu Gheorghe, Comisia pentru Agricultura, Urbanism Activitati 
Economico Finiciare.  
           Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Dobreni va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia 
primarului comunei Dobreni, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.  

Art.3.- Primarul comunei Dobreni, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt şi 
se aduce la cunoştinţă publică. 
        Preşedinte de şedinţă                                                    Secretar General,                               

          Apintilioaei Maria                                                Petrescu Sanda Daniela 

       
     Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 - Voturi: Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 

 



R O M A N I A 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA DOBRENI – PRIMARIA - 
Str. Lascăr Catargiu, nr.174 cod 617155, com. Dobreni, jud. Neamţ  

TEL/FAX -0233.242944/0233.242534 E-mail: primariadobreni@yahoo.com 
Nr. 1983/09.04.2021     

                                  

                                    

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Dobreni 
a doi consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Dobreni 

 

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 primaruluiu, pe baza 
propunerilor/nominalizării consiliului local. 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 stabilite 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.  
În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i 

se acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", 
"nesatisfăcător".  

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, 

VASILICA CRETU 

mailto:primariadobreni@yahoo.com
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