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                                               PROIECT    DE   HOTĂRÂRE 

 

         Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Comisia de 

evaluare  a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT comuna 

Frâncesti, judetul Valcea 

 

        Consiliul local  Frâncesti, întrunit în ședința ordinară din data de  2 februarie 

2023, la care participă un numar de  __ consilieri din totalul de 15 in functie ;  

         Văzând ca prin HCL nr. 7/2023 , domnul consilier _______ a fost ales  

presedinte de sedinta pentru perioada febraurie-aprilie 2023; 

         Analizând: 

      -Proiectul de hotărâre inițiat de  domnul  Daniel Florin Paraschiv- primarul 

comunei Frâncesti judetul Valcea cu privire la  desemnarea din partea Consiliului 

local Frâncesti a unei persoane   ce va face parte din comisia privind evaluarea 

performantelor profesionale ale secretarului  general al  comunei Frâncesti,inregistrat 

sub numarul 346 din 11.01.2023;  

     -referatul de aprobare inregistrat sub numarul 346 din 11.01.2023 al Primarului  

comunei Frâncesti; 

     -raportul nr. 345 din 11.01.2023  întocmit de compartimentul resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Frâncesti; 

     -avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Frâncesti, inregistrate sub 

numarul  ___/2023; 

   -prevederile HCL nr. 7/2021  domnii Cioboată Dumitru Flavius, consilier local  si  

Baicu Gheorghe Ovidiu, consilier local au fost  desemnati din cadrul Consiliului local 

al comunei Frâncești, judelul Vâlcea, sa  facă parte din Comisia de evaluare a 

perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Frâncesti, 

judelul Vâlcea. 

  - prevederile Hotararii Consiliului local nr. 665/2021 cu  privire la  constatarea 

incetirii de drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu Gheorghe Ovidiu 

si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al comunei 

Frâncesti 

        În conformitate cu prevederile :  



       - art.485 alin.5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

       - art.11 alin.4 lit. e și alin.6  si art.22 din Anexa nr.6 la OUG 57/2019 privind 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 

începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a 

activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 

ianuarie 2020. 

        În temeiul art. 129 alin.2 lit.a , art.139 alin. (1) și art.196 alin. 1 lit. a din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul local Frâncesti,  cu un numar de ___  voturi ,,pentru,,   

                                                 

                                                    HOTĂRĂȘTE: 

  

         Art.1- Se aprobă desemnarea domnului consilier local _____ în Comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT 

comuna Frâncesti. 

              __________________________ 

               Art.2. Membrul  comisiei își va desfășura activitatea în condițiile OUG nr 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

             Art.3.- Prezenta hotarare se comunica  prin grija secretarului general al uat comuna 

Frâncesti: 

              -Institutiei Prefectului, judetul Vâlcea, in vederea exercitatii controlului pentru 

legalitate ; 

               -persoanei  nominalizate la art.1 

               -Primarului comunei Frâncesti 

           si se va aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul instituției si publicarea pe 

pagina de internet primariafrancesti-valcea.ro 

 

 

                                                                      Frâncesti :   11.01.2023 

 

         Initiator proiect,                                               Avizat pentru legalitate, 

                 PRIMAR                                            Secretar general UAT Frâncesti 

      Daniel Florin Paraschiv                                          Elena Gabriela Lazăr 

 

 



 

                                                      Primaria Comunei Frâncesti 

                                                                 Judetul Valcea 

                                                         Nr. 5252 din 14.12. 2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

    Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT comuna 

Frâncesti, judetul Valcea 

 

 In cuprinsul OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare este prevăzut statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația public, clasificarea funcțiilor 

publice, structura de posturi și structura de funcții publice, drepturi și îndatoriri  dar și 

măsuri privind evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor publici. 

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici se face anual și reprezintă 

aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 

publici, prin compararea gradului și modului de îndeplinire a obiectivelor individuale 

și criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute efectiv de către 

funcționarul public. 

Conform prevederilor art 485 alin 5 din OUG nr 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea performanțelor 

individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se realizează de 

către o comisie de evaluare formată din primar și 2 consilieri locali, desemnați în 

acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. 

       -potrivit art.11 alin.4 lit. e și alin.6, din Anexa nr.6 la OUG 57/2019 privind 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 

începând cu 1 ianuarie 200, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a 

activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 

ianuarie 2020, comisia de evaluare se va constitui prin  dispozitia primarului. 

      Avand in vedere ca prin HCL nr. 7/2021  domnii Cioboată Dumitru Flavius, 

consilier local  si  Baicu Gheorghe Ovidiu, consilier local au fost  desemnati din 

cadrul Consiliului local al comunei Frâncești, judelul Vâlcea, sa  facă parte din 

Comisia de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

al UAT Frâncesti, judelul Vâlcea. 

    Tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului local nr. 665/2021 cu  privire la  

constatarea incetirii de drept a mandatului de consilier local al domnului Baicu 

Gheorghe Ovidiu si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local 

al comunei Frâncesti 



     Fată de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare cu privire la   

desemnarea reprezentantului  Consiliului Local Frâncesti în Comisia de evaluare 

partiala a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT comuna 

Frâncesti , judetul Valcea, in sedinta ordinara ce va avea loc in luna ianuarie  2023. 

 

SECRETAR GENERAL UAT 

LAZAR GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNA FRANCESTI 

JUDETUL VALCEA 

Nr. ____ din ______2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

    Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT comuna 

Frâncesti, judetul Valcea 

 

         Având in vedere Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei 

Frâncesti inregistrat sub numarul  345 din 11.01/2023,  prin care se propune initierea 

unui proiect de hotarare  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

Frâncesti în Comisia de evaluare partiala a performanțelor profesionale ale 

Secretarului general al UAT comuna Frâncesti, judetul Valcea se constată  că 

evaluarea performanțelor funcționarilor publici se face anual și reprezintă aprecierea 

obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin 

compararea gradului și modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și criteriilor 

de performanță stabilite cu rezultatele obținute efectiv de către funcționarul public. 

Conform prevederilor art 485 alin 5 din OUG nr 57/2019, privind codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea performanțelor 

individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale se realizează de 

către o comisie de evaluare format din primar și 2 consilieri locali, desemnați în acest 

scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. 

       -potrivit art.11 alin.4 lit. e și alin.6, din Anexa nr.6 la OUG 57/2019 privind 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 

începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a 

activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 

ianuarie 2020, comisia de evaluare se va constitui prin  dispozitia primarului. 

Propun desemnarea domnului consilier____ in  comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Frâncesti  

       Ținând cont de cele prezentate propun spre analiza si aprobare proiectul de 

hotărâre desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Comisia de 

evaluare partiala a performanțelor profesionale ale Secretarului general al UAT 

comuna Frâncesti, judetul Valcea   

PRIMAR 

DANIEL FLORIN PARASCHIV 



 

 

Judetul Valcea 

Primaria Comunei Frâncesti 

Nr. ____ din ___2023 

 

                                                            R APORT 

 

             Privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare conform art. 243 alin. (1) 

lit a ) din  OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ ,cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 

      Proiectul de hotarare :  privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local 

Frâncesti în Comisia de evaluare  a performanțelor profesionale ale Secretarului 

general al UAT comuna Frâncesti, judetul Valcea  

 
    Competenta :  dispozitiile art. 129 alin.2 lit.a din  OUG nr. 57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile; 

Procedura : Proiectul de hotarare este insotit de : 

                   -expunere de motive 

                   -raport de specialitate 

                   -raport de avizare comisie 

                   -raport legalitate 

     Dreptul in materie : - art.485 alin.5 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,  

       - art.11 alin.4 lit. e și alin.6  si art.22 din Anexa nr.6 la OUG 57/2019 privind 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată 

începând cu 1 ianuarie 2020   

           Cvorum :  majoritatea    consilierilor in functie; 

            Fata de cele de mai sus avizez favorabil  proiectul de hotarare , supus 

dezbaterii si aprobarii in sedinta ordinara a Consiliului local Frâncesti 

 

 

Secretar 

Lazar Gabriela 

 
 

 


