
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  CERNATESTI 

- P R I M A R - 
D I S P O Z I Ţ I E 

privitoare la constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al comunei Cernătesti 
 

Primarul comunei Cernătesti, județul Buzău, 

În conformitate cu prevederile art. 485 aliniatul  (5) din Ordonanța de Urgență 
a  Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

           Având în vedere prevederile:  
- Referatul nr. 1013/18.03.2021 al Compartiment resurse  

umane, salarizare, registratură și relații publice, monitorizare proceduri 

administrative; 
- Anexa 6 - METODOLOGIA din 3 iulie 2019 pentru realizarea procesului de 

evaluare a performanților profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă 
pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru 
realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți 

în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Art.11. alin.(4), lit. d) și lit. e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- HCL nr. 2/2021 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; 

În temeiul prevederilor art.155(1), lit. d)  și alin. (5) lit. e) raportat la prevederile 

art.196 (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

D  I  S  P  U  N  : 
  Art.1. –  Se constituie Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului general al comunei Cernătesti, dl. Dumitrascu Doru-
Vasile, având următoarea componență: 

- dl. Petrache Mirzea– primar; 

- dl. Stanciu Nicolae - consilier local; 

- dl. Grigore Alexandru - consilier local. 
Art.2. –  Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al comunei Cernatesti, va proceda la evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Cernătești, pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecărui an, iar perioada de evaluare este 1 

ianuarie - 31 martie a anului următor perioadei evaluate. 
 Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează   

persoanele desemnate prin prezenta dispoziție, iar cu difuzarea d-na Mirica Irina - 

consilier în cadrul compartimentului resurse umane, salarizare,  
 registratură și relații publice, monitorizare proceduri administrative. 

Art. 4. Secretarul general al UAT Cernătești, va transmite prezenta dispoziție 

Instituției Prefectului județul Buzău și persoanelor interesate. 
 

      PRIMAR,     
      MÎRZEA PETRACHE                                        Contrasemneaza pentru legalitate                                         

                                       Secretar general al  comunei Cernătesti   
                                                                      DORU VASILE DUMITRASCU   
 
Cernătesti,                Nr. 30/19.03.2021 

                                     


