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ROMÂNIA                                Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia             
CONSILIUL LOCAL       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 

Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj 

 
 

Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Crasna , judeţul Sălaj, înregistrat cu nr. …… din 
…………;  
-raportul compartimentului de specialitate  înregistrat cu nr……. din ……………… ;  
- avizul Comisiei special a consiliului local;  

În conformitate cu prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. ”a”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1), lit.”a”   din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj, Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj, 
desemnează doi consilieri locali după cum urmează: 

- ___________________, consilier local; 
- ___________________, consilier local. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a perezentei se încredințează primarul comunei Crasna; 
 Art.3. Prezenta hotrărâre se comunică cu: 

- Instituția prefectului județului Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Secretarul general al comunei Crasna; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

 
INIŢIATOR 

PRIMAR 
KOVACS ISTVAN 

 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
 COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR. ……… din ………………  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 

Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj 

 
 

Conform prevederilor art. 485 alin. (5) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ” 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.” 

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(6) din ANEXA Nr. 6  al OUG nr.57/2019 
privind Codul adminisntrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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: 
”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.” 

Având în vedere aceste prevederi legale am iniţiat un proiect de hotărâre care are 
ca obiect desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Crasna, 
județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj.  

 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
 COMUNA CRASNA       KOVACS ISTVAN 
NR……… 
 

RAPORT 
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei 

Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, judeţul Sălaj 

 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Crasna, 
judeţul Sălaj, cu privire la desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 
comunei Crasna, județul Sălaj care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Crasna, 
judeţul Sălaj, constat că acesta îşi găseşte motivarea atât de fapt cât şi de drept, proiectul 
de hotărâre fiind iniţiat cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv art. 485 alin. (5) din 
O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
conform căruia” 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.” 

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(6) din ANEXA Nr. 6  al OUG nr.57/2019 
privind Codul adminisntrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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: 
”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.” 
 Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte toate condiţiile atât din punct 
de vedere legal cât şi al oportunităţii sale propun  aprobarea acestuia. 
 

Compartiment buget-contabilitate resurse umane, 
INSPECTOR, 

NEMETH ANNAMARIA 
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