
R O M Â N I A 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA 

SĂLACEA 
 

              D I S P O Z I Ţ I A  nr. 29 

din 23.03.2021 
privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al comunei Sălacea 

 

 

 Primarul comunei Sălacea, județul Bihor, 

Analizând referatul nr. 1300 din 23.03.2021, privind propunerea de constituire a 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Sălacea; 

 

În conformitate cu prevederile art.485, alin. (1) - alin. (5) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 

2 consilieri locali, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a 

consiliului local; 
 

     Având în vedere prevederile art. 1 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 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform 

cărora evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face 

anual, în urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i 

se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“, 

„nesatisfăcător“; 
 

Coroborate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. ”e”, alin.(6), art. 12, alin.(5) și art. 

14 din Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora, în realizarea evaluării performanţelor profesionale 

individuale ale secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de 

evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali 

ai unităţii administrativ-teritoriale, precizând faptul că această comisie se constituie prin 

dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local, cu mențiunea 

faptului că raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al unităţii administrativ-teritoriale nu se contrasemnează; 
 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local înregistrată sub nr. 7 din 27 

ianuarie 2021 privind nominalizarea de către Consiliul local al comunei Sălacea a 

domnului VIDA Attila - Jozsef și a doamnei MUNTEANU Zsuzsanna - Maria, consilieri 



locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sălacea; 
 

 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, 

alin.(1) lit.b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 

 

 

D I S P U N E : 
 

 

            Art.1. Se constituie comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Sălacea, în următoarea componență:  

 

 - domnul HORVÁTH BÉLA, primarul comunei Sălacea; 

 - domnul VIDA Attila - Jozsef, consilier local; 

 - doamna MUNTEANU Zsuzsanna - Maria, consilier local. 

 

  Art.2. Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Sălacea, va proceda la evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sălacea pentru perioada 01 

ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an, iar perioada de evaluare este 01 ianuarie – 31 

martie a anului următor perioadei evaluate. 

 

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează 

persoanele desemnate prin prezenta dispoziție. 
 

           Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 

554/2004 a contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie. 
 

              Art.5. Prezenta dispozitie se comunică doamnei TATAI Menyhert Tibor - 

secretar general al Comunei Sălacea, domnului VIDA Attila - Jozsef - consilier local, 

doamnei MUNTEANU Zsuzsanna - Maria - consilier local, dosar personal,  Primarului 

comunei Sălacea și Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor. 
 

                                                                                                           

 

              PRIMARUL  COMUNEI  SĂLACEA 

 

      HORVÁTH BÉLA   

 

 

                          Contrasemnează pentru legalitate, 
        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂLACEA                                                               

 

                          TATAI Menyhert Tibor 

 
 


