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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea de către Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai  

a membrilor comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale  

Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai  

 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai - dl. Nyakó 

Iozsef, prin care propune desemnarea de către Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai a 

membrilor comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai, nr.9/P.H. din 18 februarie 2021, avizat de 

Comisia juridică, protecţie socială, sănătate şi familie din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 1023 din 18 februarie 2021 şi 

Raportul de specialitate al Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai, nr.1077/18 

februarie 2021, 

- prevederile art. 485 alin. (5), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.11 alin. (1), (4) 

lit. e şi alin. (6), ale art.12 alin. (5) din Anexa nr.6 la Codul Administrativ: Metodologia din 

3 iulie 2019 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,  

- prevederile art.105
1
 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu Anexa nr.6
A
 – RAPORT DE EVALUARE a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea 

desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 la H.G. nr. 611/2008,  

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. 14 şi art.139 alin.(1) coroborat cu art. 

5 lit. ee, art.196 alin.(1) lit. a şi art.197 alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se desemnează doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Valea lui Mihai în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai, după cum urmează: 

1. dl. Chiş Gheorghe-Cristian - consilier local 

2. dl. Krizsan Csaba-Geza - consilier local 

 

Art.2: Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al Oraşului Valea lui Mihai se va constitui prin dispoziţie emisă de 

către Primarul Oraşului Valea lui Mihai şi va fi formată din Primarul Oraşului Valea lui 

Mihai şi cei doi consilieri locali nominalizaţi la art.1, prin care se va nominaliza şi 

funcţionarul public care va asigura secretariatul comisiei. 

Art.3: Primarul Oraşului Valea lui Mihai, prin compartimentul resurse umane din 

aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu:  

 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 compartimentul resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului  

oraşului Valea lui Mihai,  

 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

 la dosar. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            Contrasemnează pentru legalitate:                                     

          Chiş Gheorghe-Cristian                  SECRETARUL GENERAL 

                       AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                   Todor Maria  

 

 

Nr.14 din 24 februarie 2021   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:  17 voturi PENTRU 

                                0 voturi ÎMPOTRIVĂ 
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