
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 31 
martie 2022; 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1251/2022 înaintat de primarul comunei 

privind necesitatea nominalizării consilierilor locali pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei; 

- Avizul Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
precum şi Raportul compartimentului de specialitate nr. 1252/2022 

- art. 485 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 11 alin. (4) lit. ”e” și alin. (6) și art. 22 din Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019, 
Metodologie din 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 
începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a 
activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 
ianuarie 2020; 

- art. 621 și art. 622 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se nominalizează în comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei următoarele persoane: 
KOVÁCS ATTILA – consilier local 
KOVÁCS LEVENTE – consilier local 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
Comunei Suseni. 



  

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni, consilierilor desemnați şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului general al comunei Suseni. 

 

Nr. 38 
din 31 martie 2022 
 

 

Președinte de ședință         Contrasemnează pentru legalitate 
                Secretar general uat 
        GÁL Katalin              KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 



  

PRIMAR 
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Str. Ciumani nr. 5 Telefon 0266-350077 primaria@suseni.ro  

Nr. 1251/2022 Dosar nr. I/1 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre nr. 36/2022 privind nominalizarea consilierilor locali în comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem 
Proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali în comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei, bazându-se 
pe următoarele 
 

Motive: 
 

În fapt, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului 
de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu 
rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an 
calendaristic. 

Așa cum prevede art. 458 alin. (5) din OUG nr. 59/2019 privind Codul 
administrativ: ”Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
unităţii administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o 
comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri 
locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului 
local sau judeţean, după caz.” 

Drept urmare propunem nominalizarea a două persoane din cadrul Consiliului 
Local al comunei Suseni pentru a face parte din cadrul comisiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei. 

În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 485 alin. (5) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; art. 11 alin. (4) lit. ”e” și alin. (6) și art. 22 din Anexa 
nr. 6 la OUG nr. 57/2019, Metodologie din 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru 



  

activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea 
procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția 
publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020; precum și prevederile art. 621 și art. 622 din Legea 
nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 
Consiliului Local al Comunei Suseni în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului 
de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali în comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei. 

 

 Suseni, la 28 martie 2022 
 
 
 

Primar 
Egyed József 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
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COMUNA SUSENI 
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Str. Ciumani nr. 3 Telefon 0266-350077 

Nr. 1252/2022 Dosar nr. I/1 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 36/2022 privind nominalizarea consilierilor locali în comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei 

 
 

Primind spre avizare şi studiere Proiectul de hotărâre privind nominalizarea 
consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei constatăm următoarele:  

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 
Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale, conferind Consiliului Local atribuţii privind unitatea 
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local. 

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. 
1251/2022 elaborat de Primarul Comunei Suseni, în calitate de iniţiator a proiectului de 
hotărâre, identificăm ca motive de fapt că evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea 
obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin 
compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de 
performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe 
parcursul unui an calendaristic. 

Așa cum prevede art. 458 alin. (5) din OUG nr. 59/2019 privind Codul 
administrativ: ”Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
unităţii administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o 
comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri 
locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului 
local sau judeţean, după caz.” 

Drept urmare se propune nominalizarea a două persoane din cadrul Consiliului 
Local al comunei Suseni pentru a face parte din cadrul comisiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei. 

Ca temei legal al Proiectului de hotărâre inițiatorul a invocat prevederile art. 485 
alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 



  

cu modificările și completările ulterioare; art. 11 alin. (4) lit. ”e” și alin. (6) și art. 22 din 
Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019, Metodologie din 2019 pentru realizarea procesului de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă 
pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea 
procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția 
publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020; precum și prevederile art. 621 și art. 622 din Legea 
nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul 
este fundamentat juridic.  
 În ceea ce priveşte forma proiectului de hotărâre, constatăm, că aceasta respectă 
cerinţele Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, atât în privinţa instrumentului de motivare, cât şi în privinţa stilului de 
redactare şi sistematizarea ideilor în text. 

În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre privind 
nominalizarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei, observăm că aceasta respectă atât 
cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în 
ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în 
executarea cărora urmează să fie aprobată. 

 În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 
Comunei Suseni, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 
 
 
 
 Suseni, la 28 martie 2022 
 
  
            Referent, 
           Solyom Katalin 
 
 
 


