
	

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.8 
privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Movila Banului a 

doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul 
comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Movila Banului, județul Buzău. 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, intrunit in ședință ordinara; 
Având în vedere: 
 
-referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Movila Banului, inregistrat sub numărul 718/17.02.2021 
-referatul secretarului general al comunei Movila Banului, inregistrat sub numărul 
719/17.02.2021 
-avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, respectarea 
drepturilor si libertatilor cetatenilor , apararea ordinii si linistii publice, munca si 
protectie sociala, protectie copii, sanatate inregistrat sub numărul 
720/17.02.2021 
-prevederile art.485, alin.(1)-ali.(5), art.621 precum și prevederile art.11 alin.(4) 
lit.e) si alin.(6), art.12, alin.(5) din Anexa nr.6-Metodologia pentru realizarea 
procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 
publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu  ianuarie 2020, 
precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor 
publici debutanți numiți in funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a), art. 139 alin. (1), art. 129 
alin.(4) lit.d),  și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 In vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Movila Banului, consiliul local nominalizează doi consilieri localiu care vor avea 
calitate de evaluatori, după cum urmează: 
-Dl/Dn............. 
-Dl/Dn............. 
 
Art.2 Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Movila Banului va fi efectuată de către comisia stabilită prin 
dispoziția primarului comunei Movila Banului, fără a fi necesară contrasemnarea 
acesteia. 
 
Art.3 Primarul comunei Movila Banului, va duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Movila Banului, in termenul prevăzut de lege primarului comunei,  



 
 
 
 
 
Instituției Prefectului – județul Buzău și se aduce la cunopștință publică prin 
afișarea pe pagina de internet www.comunamovilabanului.ro 
 
Movila Banului, 17.02.2021 
 
 
Inițiator, 
Primar, 
Moise Dorin Romică 

Avizează pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ioniță Alexandru Florin 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


