
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 22208/2020 al Serviciului Organizare 

Resurse Umane prin care se propune desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi 

consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj, 

raportul de specialitate nr. 22442/18.08.2020 al Serviciului Juridic, Administrație 

Locală, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin. (4) lit. e) şi alin. 

(6) din Anexa nr. 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. f) și art.182 din Ordonanța de urgență  

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. În vederea constituirii prin dispoziţia președintelui a comisiei de evaluare 

a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj, 

consiliul județean desemnează doi consilieri județeni care vor avea calitatea de 

evaluatori, după cum urmează: 

       -  dl./dna_____________________,   Comisia pentru __________________ 

       -  dl./dna_____________________,  Comisia pentru___________________ 

 

 

 

 

  

     CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

 

 

Art.2. Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Dolj va fi efectuată de către comisia constituită prin 

dispoziţia președintelui Consiliului Județean Dolj. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  

președintele Consiliului Județean Dolj, precum și de direcțiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Dolj.  

 

 

 

                Nr.______                               Adoptată la data de_________2020 

 

 

           PREŞEDINTE,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            pentru Secretar General al Județului 

         ION PRIOTEASA 

                                                ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr.  22208  din 14.08.2020 

                         PREȘEDINTE 

 

                                                                     Ion PRIOTEASA   

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

  

a proiectului de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi 

consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al județului Dolj 

 

 

 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unităţii administrativ-teritoriale pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 

2020 se realizează conform prevederilor art. 485 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “(1) 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face 

anual. 

    (2) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea 

obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin 

compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a 

criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către 

funcţionarul public. 

    (3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

cuprinde următoarele elemente: 

    a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 

    b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

    (4) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale 

funcţionarilor publici se stabilesc indicatori de performanţă. Stabilirea obiectivelor 

individuale şi a indicatorilor de performanţă trebuie să aibă în vedere corelarea cu 

atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. 

    (5) 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. 



     (6) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru toţi 

funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul 

calendaristic pentru care se realizează evaluarea. 

    (10) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici, precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici 

debutanţi se desfăşoară cu respectarea metodologiei de evaluare a performanţelor  

individuale ale funcţionarilor publici din anexa nr. 6 la prezentul cod.” 

In conformitate cu dispozițiile art. 11 din anexa Anexa nr. 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 O.U.G. 

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

     ,, (1) 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, şi urmăreşte: 

    a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare 

îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi 

cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; 

    b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea 

performanţelor profesionale individuale; 

    c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor 

stabilite. 

    (4) În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este 

exercitată de către: 

    e) membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii 

administrativ - teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

    (6) Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, 

respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării 

consiliului local, respectiv consiliului judeţean.” 

Având în vedere faptul că, în anul în curs, mandatul Consiliului Județean Dolj se 

încheie, urmează a se proceda la demararea procedurii de evaluarea a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj pentru activitatea 

desfășurată în anul 2020, respectiv, pe o perioadă de 6 luni. 

Începând cu data de 01.01.2020, doamna Nicolae Anda a fost promovată temporar, 

pe o perioadă de 6 luni, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere de secretar general al unității administrativ teritoriale – Județul Dolj, în 

condițiile legii. 

 

 

 

Față de cele expuse, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind 

desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor avea 



calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al județului Dolj. 

 

 

 

 

Șef Serviciu Organizare Resurse Umane, 

 

Anda Nicolae 

 

 

 

 

Întocmit, 
 

Ioana Grigorescu



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 22442/18.08.2020 

      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a 

doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Dolj 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul 

Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

al județului Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a 

doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj. 

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 485 alin. (5) și art. 11 alin. (4) lit. 

e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 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 

performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici debutanți numiți în funcția 

publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi 

constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

 

                                                                                                                                 Întocmit 

                             Consilier Juridic 

         

                                        Cristian Buzata 

 


