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PROIECT

HOTARAREA nr.
Din data de_______

Privind înlocuirea unui consilier local consilier local din Comisia de evaluare anuala a performantelor 
profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2022 - 2024

Consiliul Local al Municipiului Fagaras,
Analizând referatul de aprobare al primarului nr.6113/1/2022 prin care se propune înlocuirea 

unui consilier local consilier local din Comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale 
individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2022 - 2024, precum si 
raportul de specialitate al compartimentului resurse umane nr.6113/2022,

Vazand HCL nr.304/2020 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din 
comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
Municipiului Fagaras pentru perioada 2020 -  2024 prin care au fost desemnaţi doi consilieri in Comisia 
de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului 
Fagaras,

Ţinând seama de faptul ca mandatul de consilier local al d-lui Lascu Iulian a încetat la data de
27.01.2022, conform Deciziei nr.49/2022 pronunţata de Curtea de Apel Braşov in Dosar 
nr. 3378/62/2021,

Având in vedere prevederile art.485 al.(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizata, precum si de prevederile art.8, art. 11 al.(4) lit.”e” si al.(6), art.12 al.(5) si art.22 si Anexa 
nr.6 pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici aplicabila pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru 
realizarea procesului de evaluare a activitatii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publica 
ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobata prin OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata,

în temeiul art.129, art.139, art.196 al.(1) lit.”a”, art. 197, art.198 al.(1) si al.(2), art.243 al.(1) lit.”a” 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1 Se aproba înlocuirea d-lui Lascu Iulian cu d-na consilier local Suteu Marilena in Comisia 
de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului 
Fagaras pentru perioada 2022 -  2024, ca urmare a încetării mandatului de consilier local prin Decizia 
nr.49/2022 pronunţata de Curtea de Apel Braşov in Dosar nr.3378/62/2021.

Art.2 Consilierul local desemnat, împreuna cu celalalt consilier local desemnat prin HCL 
nr.304/2020, vor duce la îndeplinire prevederile art.485 al.(5) si ale Anexei nr.6 din OUG nr.57/2019.

Art.3 Prezenta Hotarare se comunica persoanelor nominalizate la art. 1.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagaras prin personele nominalizate.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Iniţiator,
Prirr
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Nr. 6113 din 15.02.2022

Referat de aprobare

Privind înlocuirea unui consilier local consilier local din Comisia de evaluare anuala a
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras

pentru perioada 2022 - 2024

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă 
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea 
gradului si a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale si a criteriilor de performanţă stabilite cu 
rezultatele obţinute in mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic si 
urmăreste:corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public si cerinţele funcţiei publice, prin 
raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; asigurarea unui sistem motivaţional, astfel incat să fie 
determinată creşterea performanţelor profesionale individuale; identificarea necesităţilor de instruire a 
funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate in scopul îndeplinirii 
obiectivelor stabilite.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are următoarele 
componente:

a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează in 
raportul de evaluare intocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcţionar 
public si se contrasemnează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, de 
către persoana care coordonează activitatea evaluatorului in condiţiile prezentei legi. In realizarea 
activităţilor specifice, evaluatorul si contrasemnatarul au obligaţia asigurării respectării întocmai a 
normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea in evaluare, precum si a respectării 
regimului juridic al incompatibilităţilor si al conflictului de interese.

Având in vedere prevederile art.485 al.(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizata, “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”,

Ţinând seama de art. 11 al.(4) lit.”e” si al.(6), art.12 al.(5) si art.22 si Anexa nr.6 privind 
Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum si 
pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia 
publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobata prin OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizata, prin care se prevede ca in evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici de execuţie şi conducere, calitatea de evaluator este exercitată de către membrii 
comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale.

Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face potrivit art.8 din Anexa 
nr.6 la OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata.
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Ţinând seama de faptul ca mandatul de consilier local al d-lui Lascu Iulian a încetat la data de
27.01.2022, conform Deciziei nr.49/2022 pronunţata de Curtea de Apel Braşov in Dosar 
nr. 3378/62/2021

Având in vedere cele mai sus menţionate, propun iniţierea unui proiect de hotarare privind 
înlocuirea d-lui consilier local Lascu Iulian cu d-na consilier local Suteu Marilena pentru a face parte din 
comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
Municipiului Fagaras pentru perioada 2022 - 2024.

PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe
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Nr. 6113/1 din 15.12.2022
Aprobat,
PRIMAR,

Sucaciu Gheorghe
r

C
Raport de specialitate

înlocuirea unui consilier local consilier local din Comisia de evaluare anuala a 
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras

pentru perioada 2022 - 2024

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă 
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea 
gradului si a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale si a criteriilor de performanţă stabilite cu 
rezultatele obţinute in mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic si 
urmăreste:corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public si cerinţele funcţiei publice, prin 
raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; asigurarea unui sistem motivaţional, astfel incat să fie 
determinată creşterea performanţelor profesionale individuale; identificarea necesităţilor de instruire a 
funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate in scopul îndeplinirii 
obiectivelor stabilite.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are următoarele 
componente:

a) evaluarea gradului si modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează in 
raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcţionar 
public si se contrasemnează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, de 
către persoana care coordonează activitatea evaluatorului in condiţiile prezentei legi. In realizarea 
activităţilor specifice, evaluatorul si contrasemnatarul au obligaţia asigurării respectării întocmai a 
normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea in evaluare, precum si a respectării 
regimului juridic al incompatibilităţilor si al conflictului de interese.

Având in vedere prevederile art.485 al.(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizata, “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”,

Ţinând seama de art. 11 al.(4) lit.”e” si al.(6), art.12 al.(5) si art.22 si Anexa nr.6 privind 
Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum si 
pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia 
publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobata prin OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizata, prin care se prevede ca in evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
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funcţionarilor publici de execuţie şi conducere, calitatea de evaluator este exercitată de către membrii 
comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale.

Notarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanta se face potrivit art.8 din Anexa 
nr.6 la OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata.

Ţinând seama de faptul ca mandatul de consilier local al d-lui Lascu Iulian a încetat la data de
27.01.2022, conform Deciziei nr.49/2022 pronunţata de Curtea de Apel Braşov in Dosar 
nr. 3378/62/2021

Având in vedere cele mai sus menţionate, propunem iniţierea unui proiect de hotarare privind 
nominalizarea unui consilier local pentru înlocuirea d-lui Lascu Iulian in comisia de evaluare anuala a 
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 
2022 - 2024.

Compartiment Resurse Umane
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HOTĂRÂREA nr.304 
din data de 22 decembrie 2020

~ privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a 
performantelor profesionale individuale ale secretarului general aî Municipiului Fagaras

pentru perioada 2020 ~ 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 55899/1/2020 
prin care se propune desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de 
evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
Municipiului Fagaras pentru perioada 2020 - 2024, precum si raportul de specialitate al 
Compartimentului resurse umane nr,55899/2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură, precum şi al Comisiei pentru administraţia publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor,

Având in vedere prevederile art.485 al.(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizata, precum si de prevederile art.8, a rtn  al,(4) lit.”e” si al.(6), art.12 
al.(5) si art.22 si Anexa nr.6 pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfăşurată 
începând cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii 
funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020, 
aprobata^prin OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizata,

în temeiul art.129, art.139, art.196 aî.(i) litCa”, art.197, art.198 al(i) si al.(2), art.243 
âl.(i) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.i Desemnarea domnilor consilieri Laseu Iulian si Popa Ovidiu Nicoîae
pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale 
ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2020 - 2024.

Art,2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartiment resurse umane.
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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general,

LAURA ELl^A felUNGA
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