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 HOTĂRÂREA  NR. 29/2020 

                   privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Spring a 

persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul  comisiei de evaluare a 

performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ 

teritoriale. 

 

            Consiliul Local al Comunei Spring, jud.Alba; 

 Întrunit în şedinţa din data de 19.03.2020; 

 Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind nominalizarea de catre Consiliul 

Local al comunei Spring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul  comisiei 

de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ 

teritoriale. 

 Văzând: 

 - Referatul de aprobare privind  nominalizarea de catre Consiliul Local al 

comunei Spring a persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul  

comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii 

administrativ teritoriale. 

− Raportul de specialitate întocmit de către Stef Felicia, privind nominalizarea 

de catre Consiliul Local al comunei Spring a persoanelor care vor avea 

calitatea de evaluatori in cadrul  comisiei de evaluare a performantelor 

profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ teritoriale.  

− Avizul favorabil al comisiei de specialitate 

Văzând prevederile: 

− art 11 alin.4 lit.e si alin 6 din Metodologia din 3 iulie 2019 pentru realizarea 

procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 

functionarilor publici aplicabila pentru activitarea desfasurata incepand cu 1 

ianuarie 2020 

    In temeiul prevederilor 196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

                                  HOTARASTE 

 Art. 1 In vederea constituirii prin dispozitie a primarului a Comisiei de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale secretarului unitatii administrativ teritoriale, 

consiliul local nominalizeaza doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa 

cum   urmeaza: 

                         a) Muscalu Dorina Rafila 

           b) Moldovan  Cornel Beneamin  



 

 

 Art.2 Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului 

general al unitatii administrativ- teritoriale, va fi efectuata de comisia stabilita prin dispozitia 

primarului comunei, fara a fi necesara contrasemnarea acesteia. 

 Art.3 Prezenta  hotarare poate fi atacat de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi 

în condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul primăriei şi în monitorul oficial al 

comunei şi se comunică:- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba - Primarului comunei 

Spring, responsabilului resurse umane 
  

                 Spring, la 19.03.2020            

            

     

 

     

           Presedinte de sedinta                                                                           Contrasemneaza 

       consilier,SUCIU NICOLAE                                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                                                                                 BOGDAN PETRONELA - VIORICA 

      

Total consilieri locali 11 

Prezenti 11 

Pentru 11 

Impotriva - 

Abtineri - 

                                 

 

 

 

 


