
  
 
 

 
 

 
 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 3 

privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membrii în cadrul comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Braniștea 

 
Consiliul Local Braniștea, având în vedere : 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea 226/21.01.2021 privind desemnarea a 

doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare parțială a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Braniștea; 

- prevederile art. 485 alin. 1 și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 11 alin. 3, lit. e și  alin. 6 din Anexa nr. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 227/21.01.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se desemnează doamna consilier local Butăriță Nicolița și domnul consilier local Floarea 
Ion în calitate de membrii în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Comunei Braniștea . 
 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul General al Comunei Braniștea 
Instituției Prefectului – Județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 
Comunei Braniștea și va fi afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro. 

21.01.2021 
 
 
 

                                   Inițiator,                                                                          Avizat de legalitate, 
                                    Primar,                                                                 Secretar General UAT Braniștea, 
                                   I. Marin                                                                            Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre nr. 3 privind desemnarea a doi consilieri locali 
în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare 

a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Braniștea 
 

Conform prevederilor art. 485, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,,Evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale funcționarilor publici se face anual”.  

 

Potrivit art. 11 alin. 3, lit. e și  alin. 6 din Anexa nr. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) 
se constituie prin dispoziția primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, pe baza 
propunerilor/nominalizării consiliului local, respectiv consiliului județean.” 
 

În temeiul art. 485, alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Secretarul General al Comunei 
Braniștea va fi evaluat de către o comisie formată din Primarul Comunei Braniștea și doi consilieri locali 
desemnați cu majoritate simplă, prin hotărâre a Consiliului Local Braniștea . 

 

Astfel, propun consiliului local desemnarea în calitate de membrii în Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Braniștea a doamnei 
Butăriță Nicolița și a domnului Floarea Ion . 

 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 3 privind desemnarea a doi consilieri locali 

în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare 
a performanțelor profesionale ale Secretarului General al Comunei Braniștea 

 
 

Conform prevederilor art. 485 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,,Evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale funcționarilor publici se face anual”.  

 

În ceea ce privește evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ teritoriale conform prevederilor art. 485 alin. 
(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare „Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează de către o comisie de 
evaluare formată din primar, respectiv președintele consiliului județean și 2 consilieri locali, respectiv 
județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau județean, 
după caz.”  

 

Potrivit art. 11 alin. 3, lit. e și  alin. 6 din Anexa nr. 6 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) 
se constituie prin dispoziția primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, pe baza 
propunerilor/nominalizării consiliului local, respectiv consiliului județean.” 

 

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 legalității, sens în 
care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de 
hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 

Întocmit, 
Văduva Constantin 
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