
                                                                                     

 ROMÂNIA                                                           
JUDETUL MARAMURES        

COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E    

privind nominalizarea de către consiliul local al Comunei   Băița de sub Codru  a doi consilieri   locali care vor avea 

calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Băița de sub Codru  

Având în vedere; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat de către  primarul Comunei Băița de sub Codru,  

prin care se propune nominalizarea de către consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei   Băița de sub Codru, avizul comisiei de  

specialitate din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul 

secretarului general al comunei;  

Tinand seama de  prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), a  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),  şi art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019;  

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară în data  

de  31 martie 2021,adoptă prezenta ; 

 

H O T Ă R Â R E : 

Art.1.- În vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Băița de sub Codru prin dispoziţie a primarului  comunei  , Consiliul local nominalizează doi 

consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează: 

 - dl. SABOU VASILE-consilier PNL 

 - dl. PETRAN SORIN-FLORIN-consilier USR 

Art.2.- Pentru intregul  mandat al  consiliului local ,evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general al Comunei Băița de sub Codru , va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia 

primarului Comunei  Băița de sub Codru;  

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  Băița de sub Codru 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prinpublicarea în Monitorul Oficial Local, afişarea la 

sediul instituției şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de 

legalitate,precum și   

         -  Primarului comunei 

                                -  Consilierilor desemnați. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

              RUS  VASILE 
                                                                                                                           contrasemnat  pentru legalitat 

SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                                                                

               TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  31 martie   2021. 

  

 Nr.17 

         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__10__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ 

voturii împotrivă,din numărul  de  ___10____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 


