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HOTĂRÂRE

referitor la nominalizarea de catre consiliul local a persoanelor care voravea calitatea de
evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului
general al UAT Bals

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa ordinara în data de 30.01.2020 prin Dispoziţia
Primarului Oraşului Balș nr.124/20.01.2020, legal constituit,

Luand act de:
-referatul de aprobareal Primarului orasului Bals- nr.1774/28.01.2020;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei orasului Bals-
nr.1775/28.01.2020;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului LocalBals- aviz favorabil;
Avand in vedere prevederile:

-  art.129 alin.alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.c),art.485 alin.(5) din OUG nr.57/2019-
Codul administrativ;

- art.11 alin.(4) lit.e)si alin.(6) din Metodologia din 3 iulie 2019 pentru realizarea
procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor
publici aplicabila pentru activitatea desfasurata incepand cu 1 ianuarie 2020,precum si

pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti
numiti in functia publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020 conform OUG nr.57/2019-
Codul administrativ;

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,8 1,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-
Codul administrative

Adopta prezenta
HOTARARE

Art.1. In vederea constituirii prin dispozitia primarului, a comisiei de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale secretarului generalal unitatii administrativ-teritoriale,consiliul local
nominalizeaza doi consilieri locali,care vor avea calitatea de evaluatori,dupa cum urmeaza:

- Frunza Alexandru;
- Stana Daniela;

Art.2. Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului generalal
unitatii administrativ-teritoriale „va fi efectuata de comisia stabilita prin dispozitia primarului.



e va aducela cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului
Art. 3. — Prezenta hotărâre s

lui Balş, pentru ducere la îndeplinire şi
Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşu
Institutiei Prefectului -Judeţul Olt .
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(Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi)


