
                                                                                    PROIECT 
                                                                            SUPLIMENTAR 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                   

 
                                                                                              

                                                

HOTĂRÂRE 
 

privind desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de 
membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor 
profesionale ale Secretarului general al judeţului,  

domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU,  
pentru activitatea desfăşurată în anul 2019  

 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 1341/27.01.2020; 

- raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi 
al Serviciului resurse umane și management unități sanitare, 

înregistrat la nr. 1342/27.01.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- rezultatul votului nominal consemnat în procesul – verbal de 

şedinţă; 

- prevederile art. 485 alin. (5), alin. (10) şi ale art. 11 alin. (4) lit. 
„e”- ANEXA NR. 6 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului  

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

 
   În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi 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, domnul 
GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, 

următorii consilieri judeţeni: 
- _____________________________ 

- _____________________________ 
 

 
 



 
 

 
 

    Art.2. Serviciul resurse umane și management unități sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

    Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va comunica hotărârea 
instituţiilor şi autorităţilor interesate şi va asigura publicarea pe site–ul 

autorităţii publice judeţene.  
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU      
                                                        

                                                        
                                                                              

                           

                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                                                             

                         MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nr. 19 
BUZĂU, 27 IANUARIE 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          PREŞEDINTE 
 

 Nr.   1341/27.01.2020 
 

 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea  
a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai  

Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale  
Secretarului general al judeţului,  

domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU,  
pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 

 
 
 

           În vederea aplicării prevederilor Codului administrativ privind 

realizarea evaluării performanţelor profesionale ale Secretarului general al 

judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU, pentru activitatea 

desfăşurată în anul 2019, propun desemnarea în această comisie a 

preşedinţilor Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, respectiv al Comisiei de specialitate studii, prognoze economico-

sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului. 

Aceste propuneri, care vor fi supuse votului în plenul şedinţei 

ordinare, se fundamentează pe competenţele acestor comisii, astfel cum 

sunt statuate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

judeţean Buzău şi care sunt în corelate cu obiectivele activităţii Secretarului 

general al judeţului.  

       

 
PREŞEDINTE, 

 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

 

Nr.  1342/27.01.2020 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea  
a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai  

Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale  
Secretarului general al judeţului,  

domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU,  
pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 

 
 

          Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din ANEXA NR. 6 la Ordonanța de 

urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi conducere reprezintă 
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a 
obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite, cu rezultatele 

obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an 

calendaristic. 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie 
de evaluare formată din preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri 

judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a 
consiliului judeţean (art. 485 alin. (5) din actul normativ menţionat). 

Această comisie se constituie prin dispoziţia preşedintelui consiliului 
judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului judeţean. 

        Desemnarea membrilor comisiei de evaluare potrivit celor menţionate 
se realizează cu majoritate simplă.  

 
         Având în vedere că sunt respectate prevederile legale specifice privind 

segmentul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici de conducere, susţinem adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiată. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                ŞEF SERVICIU, 
 

   MIRELA OPRREA                               FLORICA RĂDULESCU 
 

 


