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HOTĂRÂREA nr. 8  

privind desemnarea a doi consilieri locali  

care să facă parte din comisia de evaluarea performanțelor profesionale individuale  

ale secretarului general al comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2023, 

 

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 141/10.01.2023, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 485 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, art. 1, art. 11 alin. 4 lit. e, alin. 6, art. 12 alin. 5 din Anexa 6 la 

Codul administrativ-Metodologie 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, art. 

80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din 

Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 În vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Nicșeni, consiliul 

local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum 

urmează: Damian Florin și Jîjie Ovidiu-Puiu. 

Art. 2 Comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Nicșeni se constituie 

prin dispoziția primarului. 

Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 
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