
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA MAGURA 
CONSILIUL LOCAL 

   HOTARARE   
 

 privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Magura a 
doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Magura 

  
 

Consiliul Local Măgura, 
Având in vedere: 

 - referat de aprobare înregistrat sub nr. 13 din 25 ianuarie 2021 
prezentat de primarul comunei Măgura ; 
 - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura, judeţul 
Buzău, înregistrat sub nr. 15 din 25  ianuarie 2021; 
 - raportul de specialitate înregistrat sub nr.  14 din 25 ianuarie 
2021; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Magura;
 -prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum si 
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  numiti în funcția publică ulterior  datei  
de  1  ianuarie  2020  din  O.U.G.  nr.  57/2019   privind  Codul 
administrativ; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) și art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 
197, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
 

H O T A  R A Ș T E: 
 

Art.1.- În vederea constituirii prin dispoziția primarului a 
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
secretarului general al comunei Magura, consiliul local nominalizează 
doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, dupa cum 
urmează: 



- domnul Mirea Bogdan  
- doamna Mirea Claudia Mihaela  

         Art.2.- Evaluarea anuală a perfomanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al Comunei Magura va fi efectuată de către comisia 
stabilită prin dispoziția primarului comunei Magura, fără a fi necesară 
contrasemnarea acesteia. 

 Art.3. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va 
comunica  prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi persoanelor 
interesate și o va face publică pe pagina de internet ,,wwwcomunamagura.ro,, 
și în Monitorul Oficial Local 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Gabriel Mihalcea                  Secretar general al comunei, 
         Otilia-Valentina Niță 
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 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 26 februarie 2021, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul 
administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi 
impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri locali prezenţi 
si ____ consilieri locali în funcţie. 
  
 
 
 


