
                                                                                                                              
            Proiect 

  Nr. 93 din 25.03.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani pentru 

evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru 

activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020 
 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de ........03.2021, 

 

analizând Referatul de aprobare nr. 5170 din 24.03.2021 al Președintelui Consiliului 

Judeţean Botoşani privind propunerea de desemnare a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului 

Județean Botoșani pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

al județului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020, 

 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 5171 din 24.03.2021; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Botoşani, 

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. e) și art.15 alin. (1) lit. b), alin. (2) și 

alin. (3) din Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art.191 alin. (1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 485 alin. (5) din Ordonanța 

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

ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se desemnează, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale ale secretarului general al judeţului, pentru activitatea desfăşurată în perioada 

24.10.2020 – 31.12.2020 următorii consilieri judeţeni: 

-  domnul Birta Dorin; 

-  domnul Dăscălescu Corneliu - Bogdan. 

 

Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

 

                         PREŞEDINTE,                                                 Avizat pentru legalitate:           

                  Doina-Elena Federovici                                      Secretar general al judeţului,      

                                                                                   Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

                                                                    

 Botoşani,  

______________ 2021 

Nr._____ 



 
       DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                  VIZAT,                                  VIZAT,                               

          Nr. 5170 din 24.03.2021           VICEPREȘEDINTE,            VICEPREȘEDINTE,                                                                               

                                                                           

  

 

Dorin Birta                Constantin – Liviu  Toma                                           

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Prin Anexa nr. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește metodologia pentru realizarea 

procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă 

pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020. 

Conform prevederilor art. 485 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului se realizează de către o comisie de evaluare formată din președintele 

consiliului județean și doi consilieri județeni , desemnați, în acest scop, cu majoritate simplă, prin 

hotărâre a consiliului județean. 

În baza prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii comisiei  de evaluare au calitatea de evaluator pentru secretarul general al județului.  

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se 

realizează pentru un an calendaristic, dar conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b), alin. (2) și 

alin.(3) din Anexa nr. 6, prin excepție, evaluarea funcționarilor publici se realizează pentru o altă 

perioadă (evaluare parțială), în situația în care raportul de serviciu ori, după caz, raportul de muncă 

al evaluatorului se modifică, se suspendă sau încetează în condițiile legii, dacă perioada efectiv 

coordonată este de cel puțin 30 de zile consecutive. 

Deoarece președintele ales al Consiliului Județean Botoșani și-a început mandatul în data de 

24.10.2020, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului 

se va realiza pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020– 31.12.2020, impunându-se 

desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul consiliului județean. 

În acest sens propun, în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale a 

secretarului general al județului, pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020, 

desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre întocmit.  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 



 
   DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                                 

     Nr. 5171 din 24.03.2021                                                          

                                                         

 
                                                                   

VICEPREȘEDINTE,            VIEPREȘEDINTE,                                                          C                                                                

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
 
 

Prin Anexa nr. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește metodologia pentru realizarea 

procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă 

pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020. 

Conform prevederilor art. 485 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului se realizează de către o comisie de evaluare formată din președintele 

consiliului județean și doi consilieri județeni, desemnați, în acest scop, cu majoritate simplă, prin 

hotărâre a consiliului județean. 

În baza prevederilor art. 11 alin. (4) lit. e) din Anexa nr. 6 la Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii comisiei de evaluare au calitatea de evaluator pentru secretarul general al județului.  

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se 

realizează pentru un an calendaristic, dar conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b), alin. (2) și 

alin.(3) din Anexa nr. 6, prin excepție, evaluarea funcționarilor publici se realizează pentru o altă 

perioadă (evaluare parțială) în situația în care raportul de serviciu ori, după caz, raportul de muncă al 

evaluatorului se modifică, se suspendă sau încetează în condițiile legii, dacă perioada efectiv 

coordonată este de cel puțin 30 de zile consecutive. 

Deoarece președintele ales al Consiliului Județean Botoșani și-a început mandatul în data de 

24.10.2020, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului se 

va realiza pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020– 31.12.2020, impunându-se 

desemnarea a doi consilieri județeni din cadrul consiliului județean. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și reglementările legale menționate a fost întocmit 

proiectul de hotărâre pentru a fi supus analizei și aprobării Consiliului Județean Botoșani. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Didii Magda 

 

 

 

  

            Șef Serviciu  

 Antonesei Dumitru-Ovidiu 


