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ROMÂNIA 

                               JUDETUL COVASNA 

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. 37/2022 

privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului 

Covasna 

 

 Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data 

de  10 martie 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în functie (11). 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului, raportul 

compartimentului de specialitate, avizul comisiei juridice şi pentru administraţia 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi precum și avizul de legalitate dat de 

secretarul general al orașului, 

Văzând: 

-Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna nr. ad. 2924/22.02.2022, 

înregistrată la Primăria oraşului Covasna nr. 4152/24.02.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 129 alin.14, art. 485 alin.5 și Anexa 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 O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

compleptările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 129 alin. (14) , art. 140 alin. (1), art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 

243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare. 

 

 Cu votul “pentru” a 10 consilieri,  “împotriva” a - consilieri , dl consilier 

local dr. Enea Nicolae nu participă la vot,  

 

Hotărăște: 

 

Art. 1 – În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
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oraşului Covasna, Consiliul Local nominalizeaza doi consilieri locali, care vor avea 

calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

- dl consilier local Neagovici Vasile Cătălin; 

- dl consilier local Molnár János; 

 

Art. 2 – Membrii desemnaţi în Comisia de evaluare îşi vor desfăşura 

activitatea în conformitate cu 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, aprobată prin O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 3 -  Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al oraşului Covasna, va fi efectuată de către comisia stabilită 

prin dispoziţia primarului oraşului Covasna, fără a fi necesară contrasemnarea 

acesteia. 

Art. 4 - Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al oraşului Covasna va cuprinde următoarele elemente: 

a)evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 

b)evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul orașului  Covasna. 

 

  

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

              BODÓ TÖHÖTÖM                  SECRETAR GENERAL 

                                                                               AL ORAȘULUI COVASNA, 

               VASILICA ENEA 

 
 

 
 


