
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E    

 

privind : desemnarea consilierilor locali, care vor face parte din Comisia de evaluare a  

   performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Scrioaștea. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, convocat în ședință ordinară în 

data de 22 ianuarie 2021 ,  

Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, înregistrat 

sub nr. 166 din 12 ianuarie 2021 ;  

- Raportul de specialitate nr. 205 din 14.01.2021, întocmit de secretarul general al U.A.T.;  

- raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate, din cadrul 

Consiliului Local ; 

- prevederile art.485 alin.(5), Anexa 6  art.11 alin.(4)  lit.e) și alin.(6) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul prevederilor prevederilor art.129, alin.(1), art.139 și  art. 196, alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă RĂ Ș T E :  

 

 Art.1.Se desemnează domnul SORA CONSTANTIN și domnul – TRUȘCĂ NICOLAE, 

consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, să facă parte 

din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

U.A.T. Scrioaștea . 

 Art.2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al  

comunei Scrioaștea se va realiza de către o comisie de evaluare constituită prin dispoziție a 

primarului, formată din primar și consilierii locali nominalizați la art.1. 

 Art.3. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

Comunei Scrioaștea se va realiza în coformitate cu prevederile Anexei nr.6 privind Metodologia 

pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 

publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru 

realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția 

publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman, Primarului comunei Scrioaștea, compartimentelor și 

persoanelor interesate, se va afișa la sediul Primăriei comunei Scrioaștea și se va publica pe site-ul 

primăriei. 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Sora Constantin                                 CONTRASEMNEAZĂ,  

                               Secretar general al UAT,  

                           Cernea Elena  

SCRIOAȘTEA 

Nr. 5 / 22.01.2021  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi ”împotrivă”, - 

”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi . 


