
                                                               ROMANIA 

                                                       JUDETUL  BACAU 

                                          CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

H O T Ă R Â R E  

Nr. 7/28.01.2022 

privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori 

în cadrul comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului General al comunei Helegiu 

 

Consiliul Local Helegiu, întrunit în şedinţă ordinară in data de 28.01.2022; 

 Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 495/17.01.2022 al 

Primarului comunei Helegiu , însoţit de Raportul compartimentului de  resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu nr. 

495/17.01.2022 şi Avizul Comisiei de specialitate ;; 

 În conformitate cu prevederile: 

-art.  485 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-art. 1, art. 11 alin. (4) lit. e) și alin. (6), art. 15 alin. (1) lit. b) și art. 29, lit.b) a 

Metodologiei 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 cuprinsă în Anexa nr. 

6 la OUG nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare.  

In conformitate cu prevederile  art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se desemnează în vederea constituirii comisiei de evaluare 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei 

Helegiu, următorii consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori: 

  Săvoiu Elena - consilier local; 

  Patrona Constantin -  consilier local. 

Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul comunei Helegiu  și persoanele nominalizare la art.1. 

 

 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 

al comunei persoanelor nominalizate la art.1 şi Prefectului Judeţului Bacau, 

Primartului comunei Helegiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare . 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata cu 14 voturi ’’pentru ’’ nici un vot impotriva nici o abtinere din totalul de 15 consilieri validati  din care 14 

prezenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


