ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 16
Din 26.03.2021
privind nominalizarea consilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei
de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Băiuţ

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţă ordinară din data de 26.03.2021;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, proiectul
de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul consiliului local ca şi raportul
de specialitate prezentat de d-1 secretar general Pop Aurelian Victor;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Luând în considerare 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;
Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
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), Lt. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.l.- Se nominalizează următorii consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori,
a performanţelor profesionale ale d-lui secretar general Pop Aurelian Victor după cum urmează:
- dl consilier local Hollo Iosif
- d-na consilier local Ciupei Noiemi
Art.2. Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului general
al comunei Băiuţ va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului comunei
Băiuţ.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului
administrativ:
Primarului comunei Băiuţ
Prefectului judeţului Maramureş
Membrilor comisiei
Dosar
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