
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E  

privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  a 
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al municipiului  Vatra Dornei, 
pentru  perioada 2020-2024 

 
                                                                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

              intrunit in sedinta ordinara   in data de 28  aprilie  2021 
Având în vedere : 

 - Referatul de aprobare al Primarului municipiului Vatra Dornei înregistrată la 
nr.11927/20.04.2021; 
 -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.11928/20.04.2021; 

- prevederile art. 11, 12, 22, art. 485, alin. (5), art. 621 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și Anexa nr. 6 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 funcțiionarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior 
datei de 1 ianuarie 2020, aprobată prin O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), art. 196, 
alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4) și art. 243, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art.1.- În vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale secretarului general al municipiului, pentru perioada 2020-2024, consiliul 
local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum 
urmează:  

Membrii : - dl. consilier local-Cojocaru Nicusor Marcel                                                                                               
                                - dl. consilier local- Alexievici Raul 
 Art.2.- Comisia  de evaluare a performanțelor profesionale individuale secretarului 
general al municipiului, pentru perioada 2020-2024, este formată din 3 membri, primarul 
municipiului - președinte și doi consilieri locali -  evaluatori. 

Art.3.- Evaluarea anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
general al municipiului Vatra Dornei, va fi efectuată de către comisia stabilită,  la art.2. 

Art.4.- Primarul municipiului Vatra Dornei, Compartimentul R.U.S. va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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