
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ                                                                                 

CONSILIUL LOCAL 

AL ORASULUI 

TÂRGU- NEAMŢ 

 

 
          PROIECT DE HOTARARE 

  privind stabilirea componen]ei comisiei de evaluare a performan]elor profesionale individuale 

ale Secretarului General al ora[ului Târgu-Neamt 

 
Consiliul Local al orasului Târgu -Neamt , judetul Neamt  

Avand `n vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile: 
- art. 15 alin. 2, art. 120 alin. 1 [i art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constitu]ia României, republicat\ 

- art. 3 [i 4 din Carta European\ a autonomiei locale, adoptat\ la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificat\ prin Legea nr. 199/1997 

- art. 7 alin. 2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicat, cu 

modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

- art. 1 alin. 2, art. 3, art. 95 alin. 2, art. 96, art. 98, art. 105 alin. 1, art.  129 alin. 1, alin. 2 lit. a 

coroborat cu alin. 3 lit. c, raportate la cele ale art. 155 alin. 1 lit. c art. 409, art. 610 alin. 1, art. 

611 alin. 1 si alin. 2 , art. 612 din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ 

- art. 2 alin. 2, art. 10, art. 11,  art. 41 alin. 5, art. 50 alin. 4 , art. 58, art. 59 , art. 61, art. 62 si art. 70 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic\ legislativ\ pentru elaborarea actelor normative, republicat\, 

cu modific\rile [i complet\t\rile ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile  art. 485 din OUG nr. 57/2019 privind Codului Administrativ , 
cu modificarile si completarile ; 

Având în vedere : 
a) Referatul de aprobare nr. 1964 din 15.02.2021, inaintat de primarul orasului Targu – Neamt 
b) Raportul de specialitate nr. 1965 din 15.02.2021  al Serviciului Resurse Umane 
c) avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

      În temeiul  art. 129 alin (2) lit.”c” alin.(6) lit.”a”, ale art.139 alin. (3) lit.”g”, ale art. 196 alin.1 lit. 
„a”,  si ale alin.349 - 353 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

Consiliul Local al orasului Târgu-Neamt, adopta prezenta hotarare: 

 Art.1  Se aprob\ componen]a comisiei de evaluare a performantelor profesionale  

individuale ale Secretarului General al Orasului Târgu Neamţ, dup\ cum urmeaz\: 

 - D-nul Harpa Vasilic\ - Primarul ora[ului 

 - D-nul/D-na     ___________   - Consilier Local 

- D-nul/D-na     ___________   - Consilier Local 

         Art.2  Membrii comisiei prev\zut\ la art. 1 vor asigura aducerea la `ndeplinire a prevederilor 

prezentei hot\râri.   
Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu Neamt, prefectului 
judetului Neamt si persoanelor prevazute la art. 1,  se depune in format electronic, la pagina de 
internet www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale 
Consiliului Local”. 

INITIATOR, 
Primarul oraşului Târgu-Neamţ 

Harpa Vasilică 
Contrasemneaza, 

SECRETAR GENERAL UAT 
                  Jr. Sabin Isabela        
Tehnoredactat : ec. Elena Ionita       

                                                                                                                             

REPARTIZAT LA : 

                                                                                                                             

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3                                                                                                                                           

Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane 

         Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

  

      Primar,                         Secretar general UAT, 

     Harpa Vasilică                            Jr. Sabin Isabela 

 



 
PRIMARIA ORASULUI TÂRGU NEAMT 
Direcţia Buget Contabilitate, Resurse Umane                                            APROBAT,       
 Nr.   1965      din  15 .02.2021                                                                 Primar,                                                                                                              
                                                                                                        Harpa Vasilică   
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 

 
  privind stabilirea componen]ei comisiei de evaluare a performan]elor profesionale individuale 

ale Secretarului General al ora[ului Târgu-Neamt 

 
 
          Tinând cont de faptul c\ `n perioada 1 ianuarie — 31 martie se va efectua evaluarea anuala a 

performantelor profesionale individuale a secretarului general al orasului Târgu Neamţ, pentru 

activitatea desfasurata `n anul 2020; 

Analizând  art. 485 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codului Administrativ , cu 
modificarile si completarile , care precizeaza:  

 
“(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. “ 

 
Potrivit art. 11 din anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 - METODOLOGIE 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: 

 

(4)În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este exercitată 
de către: 
 
e)membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 
 
 (6)Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, 
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării 
consiliului local, respectiv consiliului judeţean. 
 
            Astfel, cu respectarea legislatiei in vigoare, va rog sa desemnati doi consilieri 
locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale 
Secratarului General al orasului , pentru activitatea  desfasurata in anul 2020. 
 
 
 
 

Sef Serviciu  Resurse Umane ,                                           

                                                        ec. Ioniţă Elena                                                 
 



                                      

                          

     

                                                             
PRIMĂRIA ORAŞULUI TARGU NEAMŢ 
Nr.    1964     /   15   . 02.2021 
 
 

                                                    Raport de aprobare  
 

la  proiectul  de hotărâre 
  privind stabilirea componen]ei comisiei de evaluare a performan]elor profesionale individuale 

ale Secretarului General al ora[ului Târgu-Neamt 

 
 

 
In conformitate cu art. 485 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codului Administrativ , cu 

modificarile si completarile , care precizeaza:  
 

“(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. “ 
 
           Având în vedere cele de mai sus ,  va rog sa analizati si sa dispuneti 

desemnarea consilierilor locali `n vederea `ntocmirii comisiei pentru evaluarea 

secretarului general al orasului.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 
 

 
 
 


