
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL  DOBÂRCENI 

 

 H O T Ă R Â R EA Nr.5 

privind nominalizarea de către consiliul local al Comunei Dobarceni a doi consilieri locali care 

vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al Comunei Dobarceni 

 

 

Consiliul Local al Comunei Dobarceni, judeţul Botosani,  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr 11/15 01 2022 al proiectului de hotărâre iniţiat de primarul 

Comunei Dobarceni, , prin care se propune nominalizarea de către consiliul local a doi consilieri 

locali care vor avea   calitatea   de   evaluatori   performanțelor   profesionale   individuale   ale 

secretarului general al Comunei Dobarceni; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Comunei Dobarceni; 

- 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), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 

5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. 

(4) 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 secretarului general al Comunei Dobarceni, consiliul local 

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

- dl CIOCOIU MIHAI  

- dl. MANTALUTA PUIU 

Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al Comunei Dobarceni va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia 

primarului Comunei Dobarceni,. 

Art.3.- Primarul Comunei Dobarceni, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege primarului  

Comunei Dobarceni , Instituţiei Prefectului – JUDEŢUL BOTOȘANIşi se aduce la cunoştinţă 

publică prin afişarea la sediul primăriei,. 

 

Presedinte de sedintă, 

 MATIESCU MARCEL 

                                    Contrasemnează , 

                                    Secretar general, 

                                    Cimbru Liliana 

 

         DOBARCENI : 

         Nr. 5/22 01 2021 

 

 

 


