
 

                  R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 
comunei Glodeanu Sărat care vor face parte din Comisia de evaluare 
 a performantelor profesionale individuale ale secretarului general  

al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat, 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

cu numărul 11.005/29 decembrie 2020;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat cu numărul 11/006/29 decembrie 2020; 

- raportul comun de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Glodeanu Sărat; 

- prevederile art. 485 alin. (1), alin. (5) si alin. (10) din Ordonanta de Urgentă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e) și alin. (6) si art. 12 alin. (5) din Anexa nr.6 
– Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale functionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăsurată începând cu 
1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea procesului de evaluare a activitătii 
functionarilor publici debutanti numiti în functia publică anterior datei de 1 ianuarie 
2020 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 129  alin.(2)  lit. a) din  Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- în considerarea dispozitiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale 
ale secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, Consiliul Local al Comunei Glodeanu 
Sărat, desemnează doi consilieri locali, după cum urmează: 
             - dl.____________________; 
             - dl.____________________. 
 
 
 



 

Art.2 Evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Glodeanu Sărat va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispozitia primarului 
comunei Glodeanu Sărat, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 
Art.3 Primarul comunei Glodeanu Sărat și consilierii desemnați potrivit art. 1, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4 Cu data adoptării prezentei, orice hotărâri contrare își încetează aplicabilitatea. 
Art.5 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, va comunica prezenta 
Primarului comunei Glodeanu Sărat și Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău. 
 
 
Nr. 65/29 decembrie 2020 
 
 
 

INIȚIATOR ,                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
Primar,                    Secretar general al UAT,         

          Neculai STOICA                              Corina CAZACU   
 


