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CONSILIUL LOCAL NĂENI 
 

 HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea de catre consiliul local al comunei Naeni a doi consilieri locali 
care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Naeni 

 
 Consiliul local al comunei Năeni; 
 Având în vedere : 
- referatul de aprobare al primarului comunei Năeni, inregistrat la nr. 133 / 27.01.2021; 
- raportul secretarului general al comunei, inregistrat la nr. 134 / 27.01.2021; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Năeni, 

inregistrat la nr. 135 / 27.01.2021; 
- prevederile art. 485, alin. (1) – (5), art. 621 precum si prevederile art. 11, alin. (4) lit. (e) 

si alin. (6), art. 12, alin. (5) din Anexa nr. 6 – Metodologia pentru realizarea procesului de 
evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici aplicabila 
pentru activitatea desfasurata incepand cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea 
procesului de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti numiti in functia 
publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ;; 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) 

lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  In vederea constituirii prin dispozitia primarului a comisiei de evaluare a 
performantelor profesionale individuale secretarului general al comunei Naeni, consiliul 
local nominalizeaza doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum 
urmeaza: 

- d-nul consilier local Apostol Marian,  
- d-nul consilier local Guta Dumitru Constantin   

 



 Art. 2   Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Naeni va fi efectuata de catre comisia stabilita prin dispozitia primarului 
comunei Naeni, fara a fi necesara contrasemnarea acesteia. 
 
 Art. 3   Primarul comunei Naeni prin comparimentul de specialitate va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari 
 

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica in termenul prevazut de lege 
prezenta hotărare primarului comunei Naeni, Institutii Prefectului Buzau si se aduce la 
cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei precum si pe pe pagina de internet 
www.primarianaeni.ro.  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
APOSTOL MARIAN 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

MIHĂILĂ DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 10 consilieri prezenţi la ședinţă. 

http://www.primarianaeni.ro/

