
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Municipiului Craiova 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.8497/2021, raportul nr.8506/2021 al 
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.9230/2021 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia 
pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Municipiului Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.485 alin.5 și art.11 alin.4, lit.e şi alin.6 din 
Anexa nr.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2018 privind Codul 
administrativ, modificată și completată; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 
 
                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale Secretarului General al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
1. ______________; 
2. ______________. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,    AVIZAT, 
PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.8497/19.01.2021                                               
                                                                                                      
 
 
 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE  
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND  

DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE 

SECRETARULUI GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
     

                

          Având în vedere: 
- prevederile art. 485 alin. 1 şi alin 5 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioar; 
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. d din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 

Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 

 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 

 
     

 
 

 
PRIMAR, 

LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
 

 
 

  Întocmit, 
ŞEF SERVICIU,                                                                                                      

FLOREA CAMELIA NICOLETA 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 8506/19.01.2021 
          
 

RAPORT 
 

DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE 

SECRETARULUI GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
     

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. 
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. 

Potrivit prevederilor art. 485 alin (5) din OUG nr. 57/2018 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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.  

În conformitate cu prevederile 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 OUG nr. 57/2018 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare,în realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de 
evaluator este exercitată de către:   

- membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ- teritoriale. 

Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local, respectiv 
consiliului judeţean administrativ- teritoriale. 

Faţă de cele expuse propunem desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al unităţii administrativ-teritoriale. 

            
. 

 
                   ŞEF SERVICIU,                                                                     
FLOREA CAMELIA-NICOLETA 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în solidar cu 
înocmitorul înscrisului. 
 Data:19.01.2021 
 Semnătura: 

 

  
                         Întocmit, 
          Insp. Mateescu Nuţi Alina 
Îmi asum responsabiliatea pentru fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
 întocmirii acestui act oficial.  
Data:19.01.2021 
Semnătura:  

 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.9230/19.01.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 8497/19.01.2021, 
 -Raportul nr. 8506/19.01.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al unităţii administrativ-teritoriale, 

- Potrivit prevederilor art. 485 alin (5) din OUG nr. 57/2018 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile 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 OUG nr. 57/2018 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
         -În baza prevederilor art. 129 alin 2 lit a  coroborat cu alin 3 lit c , art. 196 alin1 lit a din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 

Local al Municipiului Craiova pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al unităţii administrativ-teritoriale.  
 
 
 Director Executiv,                     Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                              cons. jur. Lia Martha Toncea 
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