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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 14 din 25.02.2021 

 
privind nominalizarea de către Consiliul local Valea Râmnicului, a persoanelor 

care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale  ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale  

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzau; 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat  la  

nr.1669 din 19.02.2021; 
• raportul de avizare al Secretarului general al comunei Valea Râmnicului înreg.la  

nr.1670 din 19.02.2021; 
• raportul de avizare  al Comisiei de  specialitate a  Consiliului  local înregistrat  la 

nr.1671 din 19.02.2021; 
• prevederile  art. 11, alin. 4, lit.e) si alin. 6 din Metodologia din 3 iulie 2019 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  conform 
O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ; 

• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

• prevederile  art.129 alin.2 lit.a și art.485 alin.5  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;   

• În temeiul  art. 139  alin.1 art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1.În vederea constituirii prin dispoziția primarului, a Comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-
teritoriale, Consiliul local Valea Râmnicului, nominalizează doi consilieri locali, care vor 
avea calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

 
  - Perian Violeta                       - consilier local; 
 

 - Gherghe Adriana – Violeta   - consilier local;  
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Art.2.Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al unității administrativ-teritoriale, va fi efectuată de comisia stabilită prin 
dispoziția primarului comunei, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.   

 
Art.3.Primarul comunei Valea Râmnicului, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 

prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
      25.02.2021                              VALEA RÂMNICULUI 

 
         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
    Răducan Mădălina – Daniela                                             Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința ordinară 

din 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul total de 15 
consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.       
 


