
 

 

 

      

                                                                                                        

 

HOTĂRÂREA NR.32 
din 25 februarie 2021 

pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul nr.4684/19.02.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, 

raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, raportul Serviciului juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate prevederile art. 485 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

precum și ale Metodologiei 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, aprobată prin ANEXA 6 din același act normativ, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„f” şi respectiv cele ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

Art.1. Domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Mureș, Kovács Mihály-Levente și 

Ovidiu Georgescu se desemnează în calitate de membri pentru constituirea comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului 

Mureș. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş și persoanelor desemnate la art.1 din 

prezenta hotărâre, care răspund de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                        SECRETAR GENERAL  
                                                                 Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului 

Mureș 

 
 

Potrivit prevederilor art.485, alin.(5) din Ordonanța de urgență a guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 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.” 

Conform prevederilor art.11, din 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, aprobată prin ANEXA 6 la 

Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, comisia pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii 

administrativ-teritoriale se constituie prin dispoziţia preşedintelui consiliului 

judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

  Nr.4684/19.02.2021 

  Dosar IX.B.1 
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Nr. 4727/19.02.2021 

Dosar IX.B.1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare  

a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș 

 

 

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 Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și 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.” 

Totodată, prin ANEXA 6 la Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare a fost aprobată 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. 

Conform prevederilor art.11 din regulamentul anterior amintit comisia pentru evaluarea 

secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale se constituie prin dispoziţia 

preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus precum și referatul de aprobare nr.4684/19.02.2021 pentru 

desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al județului Mureș, apreciem că sunt întrunite condiţiile 

legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

         ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 
 

 

 

Întocmit:șef serviciu Elena Popa/2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru desemnarea unor consilieri județeni în comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

al județului Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.4684/19.02.2021 şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr.4727/19.02.2021 al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente dispoziţiile art.485 alin.(5), din Ordonanţa de 

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.11 alin.(1), art.11 alin.(4) lit.„e”, precum și cele ale art.11 alin.(6) 

din Anexa 6 privind 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 Ordonanţa de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale 

acestora, 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 Ordonanţa de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului se realizează de către o comisie de evaluare formată 

din preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri judeţeni, desemnaţi în acest scop, 

cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului judeţean.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) lit.„e” coroborate cu 

cele ale art.11 alin.(6) din Anexa 6 privind Metodologia pentru realizarea procesului 

Nr.4730/19.02.2021 

Dosar. IX/B/1 
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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 Ordonanţa de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, evaluarea secretarului general al unității 

administrativ teritoriale județene, se efectuează de către membrii comisiei 

constituite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean, pe baza 

propunerilor/nominalizării consiliului judeţean. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul judeţean îndeplinește alte atribuții prevăzute 

de lege, în speță de prevederile legale la care am făcut mai sus referire. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

desemnarea unor consilieri județeni în comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș, îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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