
	

 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Rușețu care vor 
face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului 

general al comunei Rușețu,  
pentru anul 2020 

 
 
    Consiliul local al comunei Rușețu, judetul Buzău întrunit în sedinta de lucru ordinară în data de 
__________________ ;   
    Având în vedere : 
    - referatul  de aprobare al Primarului comunei Rușețu înregistrat sub nr._________/_____________; 
     - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.________/_________________________ 
     - avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Rușețui înregistrate sub nr. 
______________/___________/și __________ ; 
    - prevederile art.485, alin.(1), alin.(5) si alin.(10) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 
    - prevederile art.11, alin.(1), alin.(4), lit.,,e,, si alin.(6) si art.12, alin.(5) din Anexa nr.6 – Metodologia 
pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor 
publici aplicabilă pentru activitatea desfăsurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea 
procesului de evaluare a activitătii functionarilor publici debutanti numiti în functia publică anterior datei 
de 1 ianuarie 2020 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare ; 
    1 
    - prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a), respectiv prevederile art.240 din  Ordonanta de 
Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 
    În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.,,a,, din Ordonanta de Urgentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

     Art.1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al Comunei Rușețu, pentru anul 2020, se desemnează următorii consilieri locali: 
 -________________________ 
 
     -________________________ 
 
    Art.2. Evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Rușețu va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispozitia primarului comunei Rușețu. 
    Art.3. Primarul comunei Rușețu adduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Rușețu, 
autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 
           Iniţiator:            
          P R I M A R 
          Florin Snae                                  
 
                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                        Secretar general, 
                                                                                          Gabriel Dinu  


