
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTESTI 

JUDETUL BUZAU 
        

H O T A R A R E 
privind nominalizarea de către consiliul local al consilierilor care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei 
Cernătesti, județul Buzău 

 
 Consiliul local al comunei Cernătesti, judetul Buzau; 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 
3/04.01.2021; 
 -rapoartelel comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 -raportul de speciialitate,  înregistrat sub nr. 4/04.01.2021; 
-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. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cernătesti, 

județul Buzău, în următoarea componentă: 
- Consilier Grigore Alexandru; 
- Consilier Stanciu Nicolae. 

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

contrasemnarea acesteia. 
Art.3. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotîrâri iar secretarul general al comunei va aduce la cunostintă publică si o 
va comunica persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate. 

       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Stanila Sebastian-Valentin 
 

  Nr. 2/ 28 IANUARIE 2021           

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                   CERNĂTESTI, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

CERNĂTESTI,                                                                                                                                                                                                                               

                                 Dumitrascu Doru-Vasile 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în ședința din data de 

28.01.2021 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 
consiliei în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință.  

 


