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 H O T Ă R Â R E A nr.12/2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani 

în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al comunei Ciumani 

 
 

Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară , 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre  și raportul de aprobare nr.9/2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare 
a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei 

Ciumani, 
Văzând raportul de specialitate nr. 9/2021 al secretarului general al comunei 

Ciumani și Avizul consultativ favorabil  al comisiei pentru   activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie social, protecţia 

copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină: 

Luând în considerare prevederile: 

-art.390 alin.(2), art.485 alin.(1) - alin.(5), art.597 alin.() litera c), art.621 
precum și prevederile art.11 alin.(4) litera e) și alin.(6), art.12 alin.(5) din Anexa nr6 
– Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru actifitatea desfășurată începând 
cu 1 ianuarie 2020, precum și realizarea procesului de evaluare a activității 

funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 
2020 din Codul administrativ aprobată prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019,cu 

modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin.(14), 
art.136 alin.(1), alin.(8) art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

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

 
 

 
H O T Ă R E Ş T E: 

 

 



ART 1. În vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Ciumani, Consiliul Local desemnează 

doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum urmează: 
 dl. consilier Benedek Árpád și  dl. consilier Király Szabolcs. 

 
ART. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Ciumani. 
 
ART. 3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei, se comunică 

pentru Primarul comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita în 
vederea exercitării controlului legalității și se aduce la cunoștință publică. 

 
 
 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     Contrasemnează pentru legalitate 

      Domokos Árpád                                   Secretar general: Balogh Zita 
 

 
 
 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
9 martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 


