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                       ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind propunerea calificativului evaluării performanţelor profesionale al 

Secretarului oraşului Valea lui Mihai, pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Local al Oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, precum şi 

avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai  

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 242/15 ianuarie 2016, 

Raportul de specialitate nr.241/15 ianuarie 2016 şi Raportul de activitate pe anul 2015 al 

Secretarului Oraşului Valea lui Mihai, 

- prevederile art.107 alin.(2) lit. d din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

În baza art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. a, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se propune acordarea calificativului foarte bine, Secretarului oraşului 

Valea lui Mihai, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015. 

Art.2: Raportul de evaluare a performanţelor profesionale va fi întocmit de 

Primarul oraşului Valea lui Mihai, pe baza propunerii prevăzute la art.1. 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

- Primarul Oraşului Valea lui Mihai 

- Secretarul Oraşului Valea lui Mihai 

- Compartimentul de resurse umane din aparatul de specialitate al primarului 

- la dosar. 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            

               Pap Sándor-György                

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                                           Todor Maria    

       

 

Nr.7 din 27 ianuarie 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU 

         -  0 voturi  ÎMPOTRIVĂ 
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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015 

 

Numele şi prenumele: TODOR MARIA 

Funcţia publică ocupată: SECRETAR AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI – Funcţie 

publică de conducere 

Studii: Superioare – Facultatea de ştiinţe juridice 

Masterat, specializarea: Drept civil şi procesual civil aprofundat 

Perioada evaluată: 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 

Nr. 

crt. 
Obiective  

Termen 

de 

realizare 

Realizat 

(pondere) 

% 

Nota 

1. 

Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea 

nr.215/2001: 

     - redactarea şi avizarea celor 378 dispoziţii ale 

Primarului oraşului Valea lui Mihai 

- pregătirea şedinţelor Consiliului Local,  - 12 

şedinţe ordinare, 2 şedinţe extraordinare şi 2 

şedinţe de îndată  

- convocarea consilierilor în şedinţe, redactarea 

şi avizarea proiectelor de hotărâri şi a celor 107 

hotărâri adoptate de consiliul local în anul 2015, 

comunicarea acestora, întocmirea proceselor 

verbale 

- participarea la şedinţele consiliului local 

- întocmirea dosarului special de şedinţă 

- organizarea arhivei şi evidenţei statistice a 

hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor 

Primarului  

- asigurarea gestionării procedurilor 

administrative privind relaţia dintre Consiliul Local 

şi Primar şi între aceştia şi Prefectul Jud. Bihor 

- asigurarea transparenţei actului administrativ şi 

comunicarea lor operativă  

Permanent  100% 

 

2. 

Coordonarea activităţii  compartimentului de 

secretariat şi relaţii cu publicul, a Serviciului public 

comunitar de evidenţa persoanelor, a Serviciului de 

asistenţă socială, a arhivei. 

Permanent  100% 

 

3. 
Întocmirea evidenţei dosarelor aflate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată  
Permanent  100% 

 

4. 
Înregistrarea şi ţinerea evidenţei declaraţiilor de 

avere şi celor de interese ale aleşilor locali; 
Permanent  100% 

 

5. 
Eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din 

arhiva primăriei 
Permanent  100% 

 

6. Actualizarea Registrului electoral permanent şi a Permanent  100%  



 3 

listelor electorale permanente  

7.  
Punerea în aplicare a actelor normative emise de 

organele centrale şi locale 
Permanent 100% 

 

8. 

Audienţe şi consultări acordate persoanelor fizice şi 

juridice. Rezolvarea corespondenţei cu cetăţenii şi 

diferite instituţii. 

Permanent  100% 

 

9. Îndeplinirea activităţilor prevăzute de legi speciale. Permanent 100%  

10. 

Rezolvarea cererilor adresate de celelalte 

compartimente ale instituţiei pentru consiliere 

juridică şi verificare din punct de vedere al 

legalităţii, pentru adrese şi corespondenţa internă, 

cât şi către diferite instituţii sau cetăţeni. 

Permanent 100% 

 

11. 
Primirea, distribuirea şi urmărirea rezolvării 

corespondenţei în termen legal. 
Permanent  100% 

 

12. 
Finalizarea instrumentării dosarelor pe legile 

proprietăţii 
Permanent  80 % 

 

13. 

Asigurarea consultanţei juridice cu privire la 

activitatea primăriei, a consiliului local, instituţiilor 

şi serviciilor subordonate acestuia 

Permanent 100% 

 

14. 
Asigurarea legalităţii actelor emise potrivit Legii 

nr.50/1991modificată şi completată ulterior 
Permanent 100% 

 

15. Alte activităţi. Permanent  100%  

NOTA FINALA PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR  

REZULTATE: În perioada ianuarie – decembrie 2015 nici un act normativ al 

Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, contrasemnat pentru legalitate de Secretar sau 

actele emise de Primarul oraşului Valea lui Mihai avizate de Secretar, nu a fost atacat la 

instanţele de contencios administrativ; la controalele de legalitate ale Prefectului judeţului 

Bihor din anul 2015, nu s-au semnalat aspecte negative. 

Organizarea şi coordonarea activităţii serviciilor din subordine s-a făcut în 

condiţii bune, neexistând contestaţii care să evidenţieze o organizare defectuoasă sau 

probleme la întocmirea documentelor emise ori transmise altor instituţii. 

În perioada evaluată nu am participat la programe de instruire sau cursuri de 

perfecţionare, 

DIFICULTĂŢI OBIECTIVE ÎN PERIOADA EVALUATĂ: 

Creşterea atribuţiilor ce revin funcţionarilor publici în general şi funcţionarilor 

publici de conducere, în special, şi implicit a volumului de muncă a secretarului oraşului.  

Numărul mic al funcţionarilor publici cu pregătire corespunzătoare din aparatul 

de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai a dus la creşterea volumului de 

muncă, cu toate că salariile au rămas la nivelul anului 2009. 

Volumul mare de acte normative emise şi imposibilitatea punerii lor în aplicare 

datorită nerespectării termenelor pentru emiterea unor regulamente şi norme metodologice 

în vederea aplicării acestora, precum şi neconcordanţa între prevederile diferitelor acte 

normative. 
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NOTA PENTRU ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ  

NOTA FINALĂ A EVALUĂRII: __________ 

(Nota finală pt. îndeplinirea obiectivelor + Nota pt. îndeplinirea criteriilor de performanţă 

 

CALIFICATIVUL EVALUĂRII: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de performanţă utilizate în evaluare Nota Comentarii 

1. Capacitatea de a organiza   

2. Capacitatea de a conduce    

3. Capacitatea de coordonare   

4. Capacitatea de control   

5. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate   

6. Competenta decizionala   

7. Capacitatea de a delega   

8. Abilităţi în gestionarea resurselor umane   

9. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului   

10. Abilităţi de mediere si negociere   

11. Obiectivitate în apreciere   

12. Capacitate de implementare   

13. Capacitatea de a rezolva eficient problemele   

14. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor   

15. 
Capacitatea de autoperfecţionare si de valorificare a 

experienţei dobândite 
  

16. Capacitatea de analiză şi sinteză   

17. Creativitate şi spirit de iniţiativă   

18. Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic   

19. Competenţa în gestionarea resurselor alocate   
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OBIECTIVE PENTRU ANUL 2016: 

 

Nr. 

crt. 
Obiective Termen 

1.  Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.215/2001 Permanent  

2. Audienţe şi consultări acordate persoanelor fizice şi juridice Permanent  

3. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public. Permanent 

4. Coordonarea arhivei Permanent  

5. Coordonarea şi controlul activităţii compartimentelor din subordine  Permanent  

6. 
Asigurarea consultanţei juridice cu privire la activitatea primăriei, a 

consiliului local, instituţiilor şi serviciilor subordonate acestuia 

Permanent 

7. Finalizarea instrumentării dosarelor pe legile proprietăţii Permanent 

8. Îndeplinirea activităţilor prevăzute de legi speciale Permanent  

9. 
Asigurarea transparenţei actului administrativ şi comunicarea 

operativă cu cetăţenii. 
Permanent  

10. 
Rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor repartizate spre soluţionare şi 

desfăşurarea programului de audienţe conform graficului stabilit 
Permanent 

11. Coordonarea alegerilor locale şi parlamentare 
Aprilie-iunie, 

noiembrie 2016 

12. 
Asigurarea legalităţii actelor emise potrivit Legii nr.50/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Permanent  

13.  
Primirea, distribuirea şi urmărirea rezolvării corespondenţei în 

termen legal. 
Permanent 

14. Alte activităţi specifice. Permanent  

 

SECRETAR, 

Todor Maria 

 

 
 


