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 HOTĂRÂREA Nr.17/29.06.2021 
 privind desemnarea de către Consiliul local al comunei Jijila,a doi consilieri locali,în comisia de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jijila 

Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară , la data de 29.06.2021, legal constituită,la care 
participă un număr de 14 consilieri  locali. 

Având în vedere: 

-      Referatul de probare al proiectului de hotărâre nr.15/22.06.2021 inițiat de către primarul comunei Jijila,prin care 
se propune desemnarea de către Consiliul local al comunei Jijila,a doi consilieri locali în comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jijila; 

 -      Raportul la proiectul de hotărâre privind desemnarea de căte Consiliul local al comunei Jijila a doi consilieri 
locali care vor avea calitatea de evaluator în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Jijila. 

 -     Avizele comisiilor de specialitatea ale consiliului local; 

 În conformitate cu prevederile: 
-art.485,alin(1) )-alin.(5),art.621 precum și prevederile art.11,alin.(4) lit.e) și alin.(6),art.12,alin.(5) din Anexa 

nr.6-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 funcționarilor publici debutanți,numiți în funcție publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În baza art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. a),alin.14 din OUG  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 139, alin (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr 57/2019, privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 În vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Jijila,Consiliul local desemnează doi consilieri locali,care vor avea 
calitatea de evaluator ,după cum urmează: 

1.Sterea Lăcrămioara 
2.Alecu Sorin 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei Jijila și 
va fi făcută publică prin afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

Adoptată astăzi 29.06.2021 cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

Președinte de ședință                                                              Contrasemnează 

Băluță Crăciun                                                                Secretarul general al comunei Jijila 

                                                                                                   Dumitru Acriș 


