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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, 

a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori  în cadrul comisiei de evaluare 
a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, 

judeţul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Bozioru, judeţul Buzău;  
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
înregistrat cu nr. 333 din 08.02.2021;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.334 din 08.02.2021 ;  
- avizul Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local înregistrate sub 

nr.375/376/377/10.02.2021;  
În conformitate cu prevederile: 

- art. 485 alin.(1) şi alin. (5), art.621 precum şi 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, cu 
modificările și completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 129 alin. (1), alin.(2), lit.a), alin. (14) şi  art. 139 alin. (1), coroborat 
cu art.(5), lit.ee), art. 196 alin.(1), lit.a)  şi art.197 alin.(1) şi alin.(4) 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 Bozioru, judeţul Buzău, Consiliul local al 
comunei Bozioru, județul Buzău, nominalizează doi consilieri locali, care vor avea  
calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

 - JIPA LUCIA - consilier local; 
 - MORĂESCU ANDREI -  consilier local (viceprimar).  
Art. 2. Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bozioru va fi efectuată de către comisia stabilită  prin dispoziţia 
primarului comunei Bozioru, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

Art.3Cu ducerea la îndeplinire a perezentei se încredințează primarul comunei 
Bozioru, judeţul Buzău. 

Art.4. Prezenta hotrărâre se comunică  prin intermediul secretarului general am 
comunei Bozioru în termenul prevăzut de lege primarului comunei Bozioru, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Buzău şi se aduce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul  
primăriei precum şi pe pagina de internet www.primariabozioru.ro. 
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