
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 20/2021 

privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea 
activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data 

de 28 ianuarie 2021; 
 Examinând proiectul de hotărâre nr. 19/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi 
referatul de aprobare al acestuia nr. 987 din 19.01.2021, prin care se propune nominalizarea 
consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general 
al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, 
prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie; 
 Având în vedere: 
a)raportul întocmit în comun de serviciul juridic şi compartimentul resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1247 din 22.01.2021; 
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  nr. 
1620 din 28.01.2021; 
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 1641 din 28.01.2021; 
d)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1662 din 
28.01.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1683 din 28.01.2021; 
 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15 alin. (1) lit.b), art. 
16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), 
art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), 
art. 485 alin. (3), alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea 
activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Haţeg, după cum 
urmează: 
1. doamna Şerengău Nicoleta Gabriela. 
2. domnul Burcin Ciprian Cosmin. 
 Art. 2 Evaluator al activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 
Oraşul Haţeg, va fi o comisie de evaluare, din care vor face parte si consilierii locali nominalizati 
la art. 1 din prezenta hotărâre,ce își vor îndeplini atribuțiile în cadrul acesteia pe întreaga durată a 
mandatului de ales local, comisia urmând a fi constituită prin dispoziţia primarului orasului 
Hateg, în condițiile legii. 
 Art. 3 Consilierii locali prevăzuti la art. 1 și primarul orașului Hațeg, vor stabili 
obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de 
atingere a acestora, în condițiile legii. 



 Art. 4 Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa 
funcţionarului public de conducere la începutul fiecărei perioade evaluate. 

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Primarului orasului Hateg, Compartimentului administratie publică locală, 
secretarului general si Compartimentului resurse umane. 
 
 
 
 
 
Haţeg,   la  28 ianuarie 2021  
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
ŞTEFONI  OVIDIU – ADRIAN        
 
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :  15   din totalul de 16,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate simplă, art. 5 lit.ee)  – 8  voturi 

Art. 1 adoptat prin vot secret, conform rezultatului consemnat in proces verbal 
Art. 2-6 adoptate    prin   vot   deschis 

                                                      Voturi pentru               -      15                   
                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 

Abtineri                         -      0 

 

 

 


