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DISPOZITIE 

Privind constituirea  Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru 

Judeţul Buzău 
 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
Având în vedere : 

o Hotărârea Consiliului Local nr.10/04.03.2022 prin care s-a 
aprobat desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din 
comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al U.A.T. Bozioru; 

o Prevederile art.485 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

o Prevederile Anexei 6 capitolul III, art.11 alin.(4) lit. ,,e” 
coroborat  cu alin.6) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019. 
       În temeiul art.155 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare, emite următoarea: 

 

DISPOZIŢIE : 

 

            Art.1 – (1) Se constituie Comisia pentru evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale Secretarului General Al U.A.T. Bozioru, 
judeţul Buzău, în următoarea componenţă:  

1. – GRIGORE Valentin – Primarul comunei Bozioru. 
2. – DINCĂ LUISA – Consilier local 
3. – MIRICĂ MARIA-NICOLETA – Consilier local 
(2) – Secretariatul comisiei  este asigurat de doamna Buduianu 

Liliana, consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse umane, 
Informaţii, Relaţii publice şi Stare civilă, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

(3) – Evaluarea activităţii secretarului general al comunei Bozioru 
se realizează prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevăzute 
la art.485 alin.(3) it.a) şi b) din Codul Administrativ adoptat prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, de către fiecare membru al comisiei, cu aplicarea  
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corespunzătoare a prevederilor art.17-19 din anexa nr.6 din 

acelaşi act normativ. 
(4) - Calitatea de evaluator este exercitată de către membrii 

comisiei prevăzute la alin.(1), care semnează în această calitate, 
raportul de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului 
general al comunei Bozioru. Raportul de evaluare nu se 
contrasemnează. 

          
        Art.2 – Prezenta dispoziţie poate fi atacată de către persoanele 
îndreptăţite, în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea 
nr.554/2004 – privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

      Art.3 - Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publica, a 
titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si interesate, 
prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - Judeţului 
Buzău. 
       
  BOZIORU 
  Nr.26/07.03.2022 
 
                  

 
 

PRIMAR, 

GRIGORE VALENTIN 

 
 

……………… 
                               
 

                                                          Avizat pentru legalitate, 
                                                            Secretar General al Comunei 
 OPREA Mirela 
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Nr. 831/07.03.2022                                                                                                                    
 
                                                                                                                             

                                                                                                    APROB:  
                                                                                                Primar  
 
                                                                                                                 …………………….. 

REFERAT, 
Privind constituirea  Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru, 
Judeţul Buzău 

 
Având în vedere : 
o Hotărârea Consiliului Local nr.10/04.03.2022 prin care s-a 

aprobat desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din 
comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al UAT Bozioru. 
o Prevederile art.485 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
o Prevederile Anexei 6 capitolul III, art.11 alin.4 lit. ,,e” coroborat  

cu alin.6) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019. 
       În temeiul art.155 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu  modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.485, alin.(1) – alin.(5), art.621 
precum şi prevederile art.11, alin.(4) lit.e) şi alin.(6), art.12, alin.(5) din 
Anexa nr.6 – 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 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a obligaţiei legale 
instituită în sarcina Consiliului Local de a propune  doi consilieri locali 
pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ teritoriale, 
anual se realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici, care se face de către membri comisiei de evaluare, 
denumiţi evaluatori. 

Comisia de evaluare formată din primar şi cei doi consilieri locali 
nominalizaţi de către consiliul local se va constitui prin dispoziţia 
primarului, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local. 
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Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, reprezintă 
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarului public, prin compararea gradului şi a modului de  
îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă 
stabilite cu rezultatele obţinute  în mod efectiv de către funcţionarul 
public, drept pentru care, 

 
                                          PROPUN: 

    emiterea unei dispoziţii privind constituirea  Comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT 
Bozioru, Judeţul Buzău, pentru anul 2021. 

 

 Secretar general comună, 
OPREA Mirela 

 
                                      ………………………………… 


