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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/11.03.2022 

 privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, a doi 

consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Roata de Jos, pentru anul 2021 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu, ca instrument de 

prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 128/1878/11.03.2022; 

- Prevederile art. 121 alin. (1) si alin. (2) coroborate cu prevederile art.138, alin.4, 5 din 

Constituția Romniei nr.1/2003(r); 

- Prevederile Legii nr.24/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

- Prevederile art. 485, alin. (1) - (5), art. 242 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 11, alin.(4) lit. 

(e) şi alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 – Metodologia 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 din Ordonanta 

de Uurgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 21 din 11.03.2022 propus de primarul comunei Roata 

de Jos, județ Giurgiu; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, judeţul Giurgiu, ca instrument de 

prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 128/1878/11.03.2022; 

- Referatul de specialitate nr. 129/1879/11.03.2022, întocmit de secretarul general al comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, dna. Alexandrescu Camelia Constanța si consilierul juridic, dna. Neață 

Verginia;  

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit., 

art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos aprobarea prezentului proiect de 

hotărâre  privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roata de Jos, 

pentru anul 2021 și adoptarea unei hotărâri în acest sens, care va avea următoarele articole:  

 

 

Art.1. (1) În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale secretarului general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

pentru anul 2021,  Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  nominalizează doi 

consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum urmează: 
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1. dl. ________________ , 

2. dl. _______________.  

(2)  Forma cadru a Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pentru anul 2021 este prevăzută în anexa 

1 care face perte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Raportul de evaluare anuală a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, va fi efectuat de către comisia stabilită prin dispoziţia 

primarului al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, fără a fi necesară contrasemnarea acestuia. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Giurgiu, sectia de 

contencios administrativ si fiscal. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. (c), ale art. 255 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului Judeţului Giurgiu,  pentru exercitarea controlului 

de legalitate. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul Compartimentului 

Relații cu Publicul și R.E.C.L., în termenul prevăzut de lege, secretarului general al unităţii administrativ 

teritoriale, şi respectiv consilierilor locali desemnaţi conform art. 1 alin.(1) şi se publică, pentru 

informare, în format electronic şi în Monitorul Oficial local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

 

 

Inițiator Primar ,                                  Avizează pentru legalitate                                                                                                            

Ghidănac Marin                           Jr. Secretar General U.A.T. Roata de Jos                     

                                        Alexandrescu Camelia Constanța                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


