ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 12 din 31 martie 2021
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei
Rebricea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor
individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea.
Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului de
resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum și prevederile:
- art.485, alin.(5) din 0.U.G nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.5, lit. m) și n), art.129, alin.(2), lit. a), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) şi ale art.139 alin. (1) din Ordonanta de urgenta
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea, Consiliul Local al comunei Rebricea
desemnează doi consilieri locali, după cum urmează:
- domnul ANTON GABRIEL, consilier local;
- domnul MIHĂILĂ NECULAI, consilier local.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei se însărcinează primarul comunei
Rebricea, respectiv, cei doi consilieri locali desemnați la art.1.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 31 martie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei

 …………………………….…
Dumitrița Ciobanu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei
Rebricea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor
individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea.
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Rebricea are la baza prevederile
art.485, alin.(5) din 0.U.G nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare care prevede: “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”.
Art. 485 din 0.U.G nr.57 /2019 privind Codul Administrativ prevede ca evaluarea performanţelor
individuale ale funcţionarilor publici se face anual.și se realizează pentru un an calendaristic, în
perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate.
Având în vedere cele sus-prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 129, alin.(2), lit. a) și a art. 133
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ supun
atentiei si aprobarii dumneavoastra prezentul proiectul de hotărâre, în forma prezentată de initiator.
25 martie 2021
Secretar general al comunei
Jrs. Adina Maftei

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei
Rebricea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor
individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea.

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind privind desemnarea consilierilor locali

din cadrul Consiliului local al comunei Rebricea, care vor face parte din Comisia de
evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Rebricea,
motivat de prevederile art.485, alin.(5) din 0.U.G nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare care prevede: “Evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativteritoriale 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”.
Art. 485 din 0.U.G nr.57 /2019 privind Codul Administrativ prevede ca evaluarea performanţelor
individuale ale funcţionarilor publici se face anual și se realizează pentru un an calendaristic, în
perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate.
Având în vedere cele prezentate,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotărîre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local
al comunei Rebricea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale
ale Secretarului general al comunei Rebricea, cu încadrarea în prevederile art. 129 alin. (2) lit. „a“
și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
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administrativ,din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.
25 martie 2021
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică
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