
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEȚI

Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349/525000,fax.0349/525000

HOTĂRÂRE

Ref. la: nominalizarea de către consiliul local al comunei Perieți, județul Olt 
a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Perieți, județul Olt.

Având în vedere:

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Perieți, 
înregistrat sub nr. 43/17.03.2021, prin care se propune nominalizarea de către consiliul local a 
doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluator a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al UAT Perieți, județul Olt;

- raportul de specialitate nr. 44/17.03.2021;
- prevederile art. 485 alin. (1) - alin. (5), 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 activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 
1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL PERIEȚI 
HOTĂRĂȘTE

Articolul 1. în vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Perieți, județul Olt, 
consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după 
cum urmează:

- dl. Rada Vasile, Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economic-
socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț;

- dl. Perețeanu Constantin, Comisia pentru administrație public locală, juridică, de
disciplină, apărarea ordinii și liniști publice, a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor;

Articolul 2. Evaluarea anuală a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Perieți, județul Olt va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția 
primarului comunei Perieți, județul Olt, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.

Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică: 



Instituției Prefectului - Județul Olt; 
Primarului comunei Perieți, județul Olt; 
Se aduce la cunoștință publică prin afișarea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
$ Petrîî Dragog CIOBANU 

h-;

//
în conformitate cu prevederile art. 243 

aiin(l) Ut. a)din OUGnr. 57/2019 
CONTRASEMNEZ-pentru legalitate 

prezenta hotărâre

SECRETAR GENERAL UAT, 
Ec. Elena OLTEANU

NR. 07 / 31 MARTIE 2021.

Adoptată cu 9 voturipentru, 0 împotrivă și 1 abținere dintr-un total de 10 voturi valabil exprimate (II consilieri locali 
în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.07/31.03.20211

Nr. 
crt.

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura
0 1 2 3

1 Adoptarea hotarâ rii1) s-a făcut cu majoritate □ simplă 
□ absolută □ calificată2 31.03.2021

2 Comunicarea către primar21

3 Comunicarea către prefectul județului31

4 Aducerea la cunoștința publică41*51

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual41*51

6 Hotărârea devine obligatorie51 sau produce efecte juridice0, 
după caz

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
11 Art. 139 alin. (1): "în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor 
imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 Iit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în 
funcție."
21 Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."
31 Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 
zile lucrătoare de Ea data adoptării...
41 Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei."
51 Art 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor - cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect."
61 Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează."


