
 

R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 

COMUNA DOBRENI 

P R I M A R , 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr. 36 din 31.03.2021 

 

privind realizarea rapoartelor de evaluare a performantelor individuale ale 

functionarilor publici din aparatul de specialitate a primarului  comunei Dobreni 
 

 

Vasilica CRETU, primar al comunei Dobreni, judetul Neamţ ; 
 Avand in vedere :  

- referatul secretarului general al UAT Dobreni nr. 1657/26.03.2021 ; 

 prevederile art. 485 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si ale 

Metodologiei pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale functionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfasurata 

incepand cu 1 ianuarie   2020 precum si pentru realizarea procesului de evaluare a 

activitatii functionarilor publici debutanti numiti in functia publica ulterior datei de 1 

ianuarie 2020; 

- art.8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice; 

- HCL nr. 6/29.01.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice si a 

statului de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Dobreni 

- Prevederile Legii 24/2019 privind modificarea si completarea Legii nr 

188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si pentru stabilirea 

unor masuri privind evaluarea functionarilor publici ;  

       In temeiul art.155, „Atributiile primarului”, alin. (1) lit. d) si alin. (5), lit. e),  ale 

art. 196  privind „Tipurile de acte administrative”, alin. (1), lit. b), 

Emit următoarea : 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 

Art.1.  La nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni potrivit 

structurii organizatorice actuale sunt identificate urmatoarele functii publice si 

subordonari, raportat la care se stabilesc calitatile de evaluator si contrasemnatar, 

astfel: 

1. Functia de Secretar General al UAT Dobreni : - subordonat primarului 

comunei Dobreni  

         Evaluator – Primarul comunei Dobreni cu luarea in considerare a 

propunerii Consiliului Local al comunei Dobreni, aplicabil art. 62
3, 

alin.
 
(1), 

lit.e, coroborat cu alin. (3), si alin.(4) din Legea 24/2019. 

 

 

 



 

 

     
  Contrasemnatar – Raportul de evaluare nu se contrasemneaza – art. 62

4
, alin 

(2) din Legea 24/2019. 

2.  Functii publice de conducere – Sef Birou financiar contabil, impozite, taxe locale  

şi paza comunală – subordonat primarului comunei Dobreni : 

         Evaluator – Primarul comunei Dobreni – aplicabil art. 62
3
, alin.(1), lit. f, 

din Legea 24/2019 ; 

          Contrasemnatar - Raportul de evaluare nu se contrasemneaza – art. 62
4
, 

alin (2) din Legea 24/2019. 

3.  Functii publice de executie : 
     a.  Compartiment stare civila, resurse umane, arhiva, fond funciar şi 
registru agricol; 

            b. Compartiment asistenta sociala, autoritate tutelara si asistenta 

comunitară  

  Evaluator – Secretar General UAT Dobreni ; 

 Contrasemnatar – Primarul comunei Dobreni 
   c.   Biroul   financiar contabil, impozite , taxe locale  şi paza comunală 

             paza comunală  

           Evaluator – Sef Birou financiar contabil, impozite , taxe locale  şi paza 

comunala 

 Contrasemnatar – Secretar general comuna Dobreni 

              d.  Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, programe şi achizitii;   
   Evaluator – Sef Birou financiar contabil, impozite, taxe locale şi paza 

comunală 

                      Contrasemnatar – Secretar general comuna Dobreni 
      Art.2.    In situatia in care potrivit structurii organizatorice a institutiei publice, nu 

exista o persoana care sa aiba calitatea de contrasemnatar, respectiv pentru 

functionarii publici aflati in subordinea directa a primarului, raportul de evaluare nu 

se contrasemneaza 

     ART.3. Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale 

functionarilor publici se realizeaza pentru un an calendaristic,in perioada cuprinsa 

intre 1 ianuarie si 31 martie din anul urmator perioadei evaluate pentru toti 

functionarii care au desfasurat efectiv activitatea de minimum 6 luni in anul 

calendearistic pentru care se realizeaza evaluarea ; 

     Art. 4.   La data prezentei se abroga orice dispozitie contrara 

     Art. 5.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica prezenta dispoziţie 
structurilor functionale ale aparatului de specialitate al primarului comunei Dobreni, 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

                       Primar,                                                   Secretar General, 

                Vasilica CRETU                                        Sanda Daniela Petrescu    
 

 



 

       

 

 


