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H O T Ă R Â R E

privind desemnarea  consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare   a
performan elor profesionale individuale ale secretarului general al comunei ț

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre ini iat de primarul comunei i referatul de aprobare  înregistrat la nr.630 dinț ș

17 februarie 2022, prin care propune desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de
evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretarului general al comunei;ț

-  raportul  de  specialitate  nr.631  din  17  februarie  2022  i  avizul   comisiei  de  specialitate  aș
Consiliului Local ;

inând seama de:Ț
- prevederile art.  485 alin. (1 ) - alin.  (5 ) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019ț ț

privind Codul administrativ;
- art. 11 alin.(4) lit. e) şi alin.(6)) 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 la Ordonan a deț
Urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ț

În temeiul dispozi iilor art. 129 alin. (1) i alin. (14) ,ale art. 139 alin. (1) i ale art. 196 alin. (1)ț ș ș
lit.a)  din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț ț

Consiliul local al comunei Chi laz ș

H O T Ă R Ă  T E:Ș

Art.1.-  Domni oara Dios Emoke i domnul Luca Vasile Carol ,consilieri  locali,se desemneazăș ș
pentru a face parte din comisia de evaluare a performan elor  profesionale individuale ale secretaruluiț
general al comunei.

Art.2.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local i se comunică:ș
             -persoanelor desemnate la art.1;
             -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor.ț ț

                     
                      Pre edinte de edin ă,ș ș ț               

                                Gavril Demjen
                                                                                                                 Contrasemnează,
                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                       Ioan Tiriteu
Nr.14 din 4 martie 2022.



                                                                        


