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DISPOZIŢIA NR. 111 

 
Privitor la : constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al UAT 
Roșiile, județul Vâlcea. 

                         
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 1144/29.03.2021 

întocmit de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune 
constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea, având în vedere că prin 
Hotărârea Consiliului Local Roșiile nr. 21/29.03.2021 s-au nominalizat doi consilieri 
locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea, evaluarea 
efecuându-se până la 31.03.2021 pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, 
avându-se în vedere obiectivele prezentate și indicatorii de performanță;   

În conformitate cu prevederile L. nr. 188/1999 r2, privind statutul 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din L. nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare ; 

În temeiul art. 485 alin. (5), art. 11 alin. (4) lit. e), alin. (6), art. 22 din 
Anexa nr. 6, Cap. 3, art. 154, art. 155 alin (4) lit. a), alin. (5) lit. a), e), art. 196 
alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, emit următoarea: 
 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

 
Art. 1. Se constituie comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea pentru 
perioada 01.01.2020-31.12.2020, compusă din: 
1. Constantin Dumitru – primarul comunei Roșiile; 
2. Ioana Bogdan - consilier local; 
3. Brabete Dănuț - consilier local. 

Art. 2. Evaluarea performantelor profesionale individuale se face pentru anul 
2020, până cel târziu data de 31.03.2021. 
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Art. 3. Secretariatul comisiei constituite conform art. 1 se va asigura de 
către domnul Fera George-Cosmin, funcționar public în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Roșiile.  

Art. 4. Raportul de evaluare va fi prezentat consiliului local. 
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului și persoanelor 
desemnate în prezenta pentru ducere la îndeplinire şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 29.03.2021 

 
               PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                    Secretar general UAT Roșiile,  
              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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