
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M 

 
                                        

      H O T Ă R Â R E A  Nr. 44/2020 
       privind desemnarea unui număr de  doi consilieri locali în  Comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tiream 
 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23decembrie.2020; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.3488/25.11.2020, iniţiat în baza referatului de aprobare a 

primarului comunei Tiream  înregistrat sub nr. 3487/25.11.2020 20, însoţit de raportul de specialitate al 

compartimentului de resort nr. 3703/15.12.2020 şi de avizele de aprobare ale comisiile de specialitate din 

cadrul Consiliului local Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 

În conformitate cu prevederile art. 485 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

și ale art. 11, alin.(4) lit. e) din Cap. 3 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici de execuție și conducere ale Anexei nr. 6 din același act normativ; 

             Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

             În baza prevederilor art. 129, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

              În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2109 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

       

                                                                    H O T Ă R Â Ș T E : 
 
               Art.1. - Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al  comunei Tiream, pentru anul 2020, 

următorii consilieri locali: 

                -  VINKLER  VALTER; 

                - SUCIU  IRINA; 
               Art.2.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tiream, 

prin intermediul Compartimentului juridic, resurse umane, și stare civilă. 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Tiream, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei  Tiream, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, 

Compartimentului juridic,resurse umane, și stare civilă  și consilierilor desemnați prin prezenta hotărâre şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la 

avizierul  Primăriei 

Tiream, la  23 decembrie 2020 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează, 

            Consilier local:Vinkler  Valter                                          Secretar general al comunei Tiream: 

                                                                                                                      jr. Maria Grigoraș 
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            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ, modificată; 

         Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi: 9 ; Nr. total al consilierilor absenți:2 ;                                                                                               

Voturii pentru : 8 ;  Voturi împotrivă : 0;  Abţineri:   1 .Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :9 

http://www.tiream.ro/


R O M Â N I A                                                                                            

JUDETUL SATU MARE                                                                             

COMUNA  TIREAM                                                                                    

- P R I M A R -    

Nr.3488 din  25.11.2020. 

 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE     
       privind desemnarea unui număr de  doi consilieri locali în  Comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tiream 

 

             Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa extrordinară din data de ….............….2020;  

  Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr.3487/ 25. 

11.2020 în calitate de iniţiator , raportul de specialitate a compartimentului de resort  din cadrul aparatului 

de specialitate  al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr…………/………..2020,  precum şi 

avizele comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local al comunei Tiream;                                                                                                                             

În conformitate cu prevederile art. 485 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

și ale art. 11, alin.(4) lit. e) din Cap. 3 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici de execuție și conducere ale Anexei nr. 6 din același act normativ; 

             Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

             În baza prevederilor art. 129, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

              În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2109 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

       

                                                                 H O T Ă R Â Ș T E : 
  
               Art.1. - Se aprobă desemnarea în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al  comunei Tiream, pentru anul 2020, 

următorii consilieri locali: 

                          -  VINKLER  VALTER; 

                           - SUCIU  IRINA; 

               Art.2.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tiream, 

prin intermediul Compartimentului juridic, resurse umane, și stare civilă. 

               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Tiream, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei  Tiream, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, 

Compartimentului juridic,resurse umane, și stare civilă  și consilierilor desemnați prin prezenta hotărâre. 

  

                                                       Tiream, la  25 noiembrie 2020. 

 

                       Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 

                           PRIMAR ,                                                        Secretar general al comunei Tiream                                                       

                      dl. Nicolae  TAR                                                          jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A                                                                                            

JUDETUL SATU MARE                                                                             

COMUNA  TIREAM                                                                                    

- P R I M A R -    

Nr.3487 din  25.11.2020. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
       privind desemnarea unui număr de  doi consilieri locali în  Comisiea de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tiream 

 

                                  

 
                În conformitate cu prevederile art.485 din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ,  

evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual. Procesul de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și a funcționarilor 

publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a 

criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public. 

                 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar și 2 consilieri 

locali, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.                                                                  

                 Comisia se constituie prin dispoziția primarului pe baza propunerilor/nominalizării consiliului 

local. Comisia de evaluare va realiza evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al 

comunei Tireamcu respectarea prevederilor Cap. 3 ale Anexei 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

               Având în vedere cele expuse mai sus, raportat la prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G.nr. 

57/20019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul local are inițiativă și hotărăște, în               

condițiile legii, în toate problemele de interes local date în competenta sa, 

              Supun spre competentă analiză și aprobare Consiliului local al comunei Tireame, proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

              În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G.nr. 57/20019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

                                                                             I N I Ț I E Z : 

proiect de hotarare privind desemnarea unui număr de  doi consilieri locali în  Comisiea de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tiream 

 

Tiream, la 25 noiembrie 2020. 

 

 

 

INIŢIATOR: 

P R I M A R , 

dl. Tar Nicolae 

 
 

 

 

  

  



 R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

PRIMARIA COMUNEI TIREAM 

-  Secretar  general –  

Nr. 3703 din 15.12.2020. 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  privind desemnarea unui număr de  doi consilieri locali în  Comisiea de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tiream 

 

 

             Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, 

prin jr.Grigoraş Maria, în temeiul prevederilor art.136, alin. (8), lit.b) şi alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, formulez prezentul raport cu privire la  proiectul de hotărâre  referitor la 

desemnarea unui număr de  doi consilieri locali în  Comisiea de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Tiream,, iniţiat de către  dl.Tar Nicolae, primarul comunei 

Tiream.  

        Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea 

obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și 

a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele 

obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursului unui an calendaristic și urmărește: 

• corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare îndeplinirii 

obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele funcţiei publice, prin 

raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; 

• asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale 

individuale; 

• identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor 

activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

       Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-

teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar și 2 consilieri locali, desemnați 

în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. 

Comisia se constituie prin dispoziția primarului pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local. 

           Comisia de evaluare va realiza evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al 

comunei tiream în conformitate cu prevederile art. 485 și cu respectarea prevederilor Cap. 3 ale Anexei 6 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, raportat la prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G.nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile 

legii, în toate problemele de interes local date în competenta sa, proiectul de hotărâre  poate fi  supus spre 

analiza şi aprobarea   Consiliului local al comunei Tiream , în cadrul şedinţei ordinare/extraordinare  din 

luna decembrie 2020. 

 

        Tiream, la  15 decembrie 2020. 

  

Secretar general al comunei Tiream, 

jr. Maria Grigoraş. 
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