
          ROMÂNIA 

JUDEȚUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL SANISLĂU 

HOTĂRÂREA nr. 13 / 2021 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sanislău în comisia de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei  Sanislău 

 

Consiliul Local al comunei Sanislău, întrunit în ședință ordinară la data de 23 februarie 2021 

                          Având în vedere Referatul de aprobare nr.24/17.02.2021 și Proiectul de hotărâre nr.  

25/17.02.2021  inițiate de către primarul comunei Sanislău, Raportul de specialitate nr.26/17.02.2021 întocmit 

de  Secretarul General al comunei Sanislău, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum și 

discuțiile purtate în cadrul ședinței, 

                Ţinând seama de dispoziţiile art. 485 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, precum și de prevederile art. 11, art. 12 și art. 22 din Anexa nr. 6 METODOLOGIE 

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

                      În temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) și ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

                În temeiul prevederilor art.196 alin (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  

HOTĂRĂȘTE 

              Art.1 Se numesc în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

General al comunei  Sanislău , pentru perioada 14.02.2020 – 31.12.2020, în calitate de reprezentanți ai 

Consiliului Local Sanislău: 

Domnul consilier local KREMER ȘTEFAN 

Domnul  consilier local ROȘCA RĂZVAN IONUȚ 

      Art.2 Primarul comunei Sanislău , prin aparatul de specialitate , va asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.  

             Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare . 

      Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituția Prefectului – Județul Satu Mare 

- Primarul comunei Sanislău 

- Compartimentului Resurse Umane 
               Se aduce la cunoştinţă publică .   

        

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  , 

  MAURER ALEXANDRU             SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SANISLĂU  

                            jur. SAITOS MARIA RODICA  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ actualizat 

Nr. total al consilierilor în funcție: 13 Nr. total al consilierilor prezenți: 13    Nr. total al consilierilor absenți:0 

Voturi pentru :13    Voturi împotrivă: 0     Abțineri: 0   

                                                                                                                                                  Sanislău la  23 februarie 2021 


