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prvind

HOTRÁREA

desemnarea

O s a de

evaluare

a

a

NR.41/31.03.2022

doi consilieri locali din cadrul
Consiliului Local al orasului Ovidiu,

care vor

face

parte

din

performantelor individuale ale seeretarului general al orasului Ovidiu( art.485, alin.(5) din
Codul Administrativ)

Consilul Local al

ora_ului Ovidiu întrunit

în

Avand in vedere:

_edina ordinara

in data de 31.03.2022,

Proiect de hotarare
nr.7160/25.03.2022;
Referatul de aprobare nr.7039/24.03.2022 al
domnului primar, upra George;
Kaportul de specialitate al Compartimentului de Resurse
Umane, din cadrul aparatului
orasului Ovidiu,
inregistrat sub nr.7040/24.03.2022;
Avizul de legalitate secretarului
al
general;
Avizul Comisiei de
al Consiliului Local al

Tinând

seama

Art. 485,

de

specialitate

prevederile:

alin.(5) din o.U.G.

nr.

de specialitate al primarului

orasului Ovidiu;

57/2019 privind Codul administrativ;

Art.I l alin.(1) si (4) lit.e), art.22 din Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare performanelor
profesionale individuale ale funcionarilor publici aplicabil pentru activitatea desf_urat
începând cu I ianuarie
2020, precum _i pentru realizarea procesului de evaluare activitii
funcionarilor publici debutani numii în
uncia public ulterior datei de I ianuarie 2020, Anexa 6 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ;

Leginr 24/2000 privind normele de tehnic

modificrile i completärile ulterioare;

legislativ

pentru elaborarea actelor normative, republicat,

cu

n temeiul prevederilorart.129 alin(1), alin.(2) lit.a), alin.) itc) art.139 alin(1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din
0.U.G.

nr.

57/2019

privind

Codul

administrativ;

HOTRÅ^TE:
Art.1

In vederea constituirii Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

Secretarului general al orasului Ovidiu, pentru perioada 01.01.2021 -31.12.2021, Consiliul Local al orasului
Ovidiu, desemneaza urmatorii doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori:

local

1.

SULIMAN SESNUR, consilier

2.

CUMPANASU TUDOR DORU, consilier local.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orasului Ovidiu prin
Compartimentului de Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ovidiu, si
respectiv cei doi consilieri locali desemnati la punctul 1 in calitate de eval

Secretarul general al ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hotrâre Primarului ora_ului Ovidiu, Instituiei
f tori interesai, în termen legal.

Prefectului-judetul Constanta i tuturor celorlali

Prezenta hotärare a fostadoptata cu 15 voturi "pentru" si 2 "abtineri" de ctre cei 17 consilierilocaliprezeni
la sedinta ordinara din 31.03.2022 din totalul de 17consilieri locali ale_i în functie

RO
PREEDINTE DE EDIN,
DUMRU DORU

4

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL U.A.T.
ANTONIE LAURA-ELENA

JULNTALOCAL
LOrasOOVIY

