
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
JUDETUL BUZAU 

        
H O T A R A R E 

privind nominalizarea de către consiliul local a persoanelor care vor avea 
calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale ale secretarului general al comunei Săpoca, județul Buzău 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr. 
29/22.01.2020; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 30/22.01.2020; 
 -raportul contabilului comunei,  inregistrat sub nr. 31/22.01.2020; 

-prevederile art. 485 , alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 - prevederile art. 11 alin. (4), lit. e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 - 
METODOLOGIA din 3 iulie 2019 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   din O.U.G.  nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 In temeiul art. 139 alin.(1),  art. 196 alin. (1)  lit. ,,a,, și art. 197 alin. (1), 
alin. (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.-În vederea constituirii prin dispoziția primarului a Comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Săpoca, județul Buzău, se desemnează domnii Ivan Adrian și Cazacu 
Dumitru, consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori. 

Art.2.-Evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Săpoca va fi efectuată de către comisia stabilită  
prin dispoziația primarului comunei, fără a fi necesară  contrasemnarea acesteia. 

Art.3.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari iar secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si o va 
comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate. 

       
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

IVAN ADRIAN 
  Nr.  12                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

SĂPOCA, 30 IANUARIE 2020                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA,                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                      Barchizeanu Maria-Tania 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 

30.01.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
un număr de 9 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  9 
consilieri prezenți la ședință.  


