
   

           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

            PRIMAR                         

   Nr. 185 din 14.12.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor 

 profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă _______ publică 

la data de_________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ____________, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 20759/14.12.2021 întocmit de către Direcția Juridică prin care se 

propune desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș în vederea întocmirii raportului de 

evaluare; 

- Raportul de specialitate _____________nr.___________ al _________________; 

- Avizele ___________ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș;  

  -  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

   -  art. 129 alin.14, art. 485 alin.5 și Anexa 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, cu modificările și completările 

ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 

consilieri locali desemnaţi de către consiliul local, sens în care se impune promovarea unui proiect 

de hotărâre. 

    În temeiul art. 136, art. 139 şi art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

 Art. 1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al orașului Ocna Mureș referitor la activitatea depusă în anul 2021, se 

desemnează următorii consilieri locali: 

1. _________________; 

2. _________________. 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

orașului Ocna Mureș, dl. Silviu Vințeler. 

 

    Art. 3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit 

Legii nr.554/2004. 

               

        Se comunică la:  

       - Instituția Prefectului- județul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș; 

       - Domnilor consilieri  ___________________; 
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Ocna Mureş, 14.12.2021 

 

 

 

 

 

      INIȚIATOR,                                                            AVIZEAZĂ, p.SECRETAR GENERAL 

PRIMAR, SILVIU VINȚELER                                         DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                             FLORIN OVIDIU NICOARĂ  

 

        

                        

 
                             

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehnored:GMA .Ex:3. anexe: 0; Consilieri in functie: 17; prezenti: ___ voturi ,,pentru” (__%): __; voturi ,,contra”:--; abţineri:--; 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                         

Nr.____ din____________ 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș 

  

  Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) și 

art. 30 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând 

instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului Orașului Ocna Mureș, 

Având în vedere prevederile art.485 alin.5 și Anexa 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

   Ținând cont de faptul că evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarilor 

generali ai unităților administrativ teritoriale se realizează în perioada 1 ianuarie - 31 martie, pentru 

activitatea desfășurată în anul anterior, de către o comisie constituită prin dispoziție a primarului. 

  Potrivit art.485 -  din Codul administrativ : 



   

    (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. 

    (5) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de 

evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, 

respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau 

judeţean, după caz. 

             Ținând cont și de faptul că structura nominală a consiliului local a suferit modificări în 

cursul perioadei evaluate ca urmare a alegerilor locale din septembrie 2020, propun ca din comisia 

susnumită să facă parte consilierii locali Marele Adrian-Cristian și Baciu Ioan – care au avut 

calitatea de consilieri locali pe toată perioada supusă evaluării și, în plus, au exercitat pe aceeași 

perioadă, funcția de președinți ai comisiilor de specialitate ale consiliului local ceea ce a presupus o 

interacțiune mult mai mare cu secretarul general, fiind astfel, în opinia noastră, cei mai în măsură să 

particile la activitatea de evaluare a acestuia.   

 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, 

de consilierii locali sau de cetăţeni, în condiţiile legii, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre.  

  Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre în vederea supunerii 

lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Local Ocna Mureș. 

 

                                                                                 

Consilier local, viceprimarul orașului Ocna Mureș, 

Podariu Pavel-Gligor 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    DIRECȚIA ECONOMICĂ                         

Nr.____ din____________ 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre nr.______________privind desemnarea consilierilor locali în comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna Mureș 

 

Având în vedere prevederile art.485 alin.5 și Anexa 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, cu modificările și completările 

ulterioare, arăt următoarele: 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. 

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie 

şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de 

îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în 

mod efectiv de către funcţionarul public. 

    Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde 



   

următoarele elemente: 

    a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 

    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

   Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcţionarilor publici se 

stabilesc indicatori de performanţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a indicatorilor de 

performanţă trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi 

desfăşoară activitatea funcţionarul public. 

    Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de 

evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, 

respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau 

judeţean, după caz. 

     Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, 

precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu respectarea 

metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din Anexa nr. 6 la 

codul administrativ. 

  Apreciez că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desemnarea consilierilor locali în comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Ocna 

Mureș,proiectul de hotărâre analizat corespunde din punct de vedere al legalității și regularității, 

sens în care propun aprobării consiliului local adoptarea acestuia în forma prezentată de inițiator. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,  

ONAC AIDA-VETURIA 
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