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                         CONSILIUL LOCAL                        

  

H O T Ă R Â R E A  NR. 13 
 
 Privind:   nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului 

Local Roșiile care să facă parte din comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al UAT Roșiile, județul Vâlcea 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2023 la care participă un număr de 10 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie, lipsind doamna Roșianu Natalia; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
18.12.2022; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 
243/25.01.2023, referatul compartimentului de specialitate, al secretarului general 
UAT Roșiile înregistrat la nr. 244/25.01.2023 privind nominalizarea a doi consilieri 
locali din cadrul Consiliului Local Roșiile care să facă parte din comisia de evaluare 
a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, 
județul Vâlcea, comisie care se va constitui prin dispoziție a primarului, având în 
vedere că evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale 
funcționarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa 
intre 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți 
funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni in anul 
calendaristic pentru care se realizează evaluarea, avându-se în vedere obiectivele 
prezentate și indicatorii de performanță stabiliți;  
 Văzând avizele înregistrate la nr. 13/31.01.2023 al comisiilor de  specialitate 
din cadrul Consiliului local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de 
hotărâre;  
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, L. nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 
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 În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin (14), art. 133 alin. (1), art. 
139 alin. (1), art. 5 lit. ee), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 
240, art. 485, art. 11 alin (6), art. 12 alin. (5), art. 14 alin. (1) din Anexa nr. 6 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu 8 voturi pentru, cei doi consilieri propuși neparticipând la vot, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E  
 
 Art. 1. Se nominalizează în comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea 
domnul consilier local Ioana Bogdan și domnul consilier local Brabete Dănuț.    
 Art. 2. Din componența comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al UAT Roșiile, județul Vâlcea vor face parte 
primarul comunei Roșiile și cei doi consilieri nominalizați la art. 1, comisia urmând 
a fi constituită prin Dispoziție a primarului având în vedere prevederile art. 11 alin 
(6) din Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Art. 3. (1). Evaluarea performantelor profesionale individuale ale 
functionarilor publici cuprinde urmatoarele elemente: 
   a) evaluarea gradului si a modului de atingere a obiectivelor individuale; 
   b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. 
 (2). Evaluarea activității secretarului general UAT Roșiile se realizează prin 
notarea, pentru fiecare dintre elemnetele prevăzute la alin. (1) llit. A) și b) de 
către fiecare membru al comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 
17-19 din Anexa nr. 6 la OUG 57/2019, fără a fi necesară contrasemnarea 
raportului de evaluare.   
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc cei 
doi consilier desemnați la art. 1 și primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea domnul 
Constantin Dumitru pentru evaluarea anuală, care se va face până la data de 31 
martie 2023. 
 Art. 5. Procesul de evaluare a performanțelor individuale a restului de 
personal din cadrul aparatului aparatului de specialitate al primarului se va realiza 
conform legislației în vigoare, acest aspect aducându-se la cunoștința salariaților 
Primăriei Roșiile.   
 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile pentru 
ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al UAT Roșiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roșiile, 31.01.2023 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
           IOANA BOGDAN                           Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN  
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