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Proiect de hotărâre nr. 185/91/S/2021.  

Hotărârea nr. ........./2021 

privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Orașului Vlăhița 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 191/115/S/03.03.2020 al Primarului Oraşului 

Vlăhiţa, Raportul de specialitate nr. 185/…/S/2020 al Compartimentului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, Avizul nr. 185/…/S/2020 al Comisiei de 

specialitate juridică, de disciplină și protecția drepturilor omului al Consiliului Local al Oraşului 

Vlăhiţa, 

 Luând în considerare prevederile art. 485 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 În baza prevederilor art 11 alin. (4) lit. e), art 22 din 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, Anexa 6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1), respectiv art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desemnează ca membri al 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului 

Vlăhița:  

LŐRINCZ Csaba  Primarul Orașului Vlăhița  

OPRA Mária Erika    Consilier local 

CSIKI Miklós    Consilier local 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Orașului Vlăhița. 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului 

Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 
 

 

 

 Vlăhiţa, la 18  februarie 2020 

  

 Iniţiat de: 

 

 

 Primarul Orașului Vlăhița    Avizat pentru legalitate 

 LŐRINCZ Csaba     Secretar general al Orașului Vlăhița 

        ÜLKEI Jolán Erika 
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Nr. 185/92/S/2021.  

Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta inițiem Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

Orașului Vlăhița 

 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm că în conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza prevederilor art 11 alin. (4) lit. e), art 22 

din Anexa 6 privind 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, evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se realizează de 

către o comisie de evaluare formată din primar, şi 2 consilieri locali, desemnați în acest scop, cu 

majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. 

 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-

31 martie din anul următor perioadei evaluate, dacă a desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în 

anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Orașului Vlăhița. 

  

 

 Vlăhiţa, la 18 februarie 2021. 

 

 Iniţiator: 

  

 Primarul Orașului Vlăhița 

 LŐRINCZ Csaba 
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Nr. 185/93/S/2021.  

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, primind spre analiză, primind spre analiză Proiectul de hotărâre 

privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Orașului Vlăhița , facem următoarele observații: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor la comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița, iniţiat de 

Viceprimarul Oraşului Vlăhiţa, cu atribuții de Primar în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, observăm, că 

obiectul acestuia se referă la desemnarea membrilor la comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al Orașului Vlăhița conform prevederilor din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare al iniţiatorului 

proiectului de hotărâre, identificăm ca evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al unității administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare 

formată din primar, şi 2 consilieri locali, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a 

consiliului local. 

  

 În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Oraşului 

Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

 Vlăhiţa, la 18 februarie 2021. 

 

 Inspector, 

 MÁRTON Ferenc 


