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ROMÂNI A 

JUDEŢUL BUZĂU 
Consiliul Local al Comunei Balta Alba 

HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea de catre consiliul local, a persoanelor care vor avea 

calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor 
profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale 

Consiliul local al Comunei Balta Alba, judeţul Buzău, având în vedere: 
-referatul de aprobare a proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Balta
Alba, inregistrat sub nr. 2883/18.04.2022,
-referatul compartimentului mediu.SVSU si resurse umane nr. 2882/18. 04.2022;
-rapoartele de avizare al comisiei de specialitate ale consiliului local
nr.112,113,114/29.04.2022:
-prevederile art. 11,alin.1 si alin. 4, lit.e) din Metodologia din 3 iulie 2019 pentru
realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desjă,şurată 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 conform O. UG. nr. 57/2019- Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art.I 29, alin. 4), lit.a), art. 139 alin.3) fit.a), art. 
196, ali.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 4) din O.UG. 57/2019-Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

Art.I). In vederea constituirii prin dispozitia primarului, a Comisiei de 
evaluare a performantelor profesionale individuale al secretarului unitatii 
administrativ-teritoriale, consiliul local nominalizeaza doi consilieri locali, care vor 
avea calitatea de evaluatori, clupa cum urmeaza: 
Domnul consilier-Zamfir Adrian - Comisia pentru invatamant, sanatate ,cultura, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement. 
Domnul consilier-Olteanu Liviu- Comisia pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, 
agricultură, urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ. 
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Art.2)-Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, va fi efectuata de comisia 
stabilita prin dispozitia primarului comunei, fara a fi necesara contrasemnarea 
acesteia. 

Art.3). Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Balta Alba, şi 
Prefectului judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul 
primăriei, precum şi pe pagina de internet. 

Pres 
Cojo 

Balta Alba 

Nr. 33/29.04.2022 

Contrasemneaza: 
Secretarul generhl a l  comunei 

Ba/an C o 1 r t i n  

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Balta Alba în şedinţă 
ordinara din 29 aprilie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1) din O. U.G. nr. 
57/2019 Codul administrativ cu un număr de 11- voturi pentru,0-voturi impotriva,0-abtineri din 
numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11- consilieri prezenţi. 
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