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 Hotărârea   nr.   92  / 2021  

privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a  performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2021 

 
 Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22 decembrie 2021; 
 
 
 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.7/171/2021;  
-Raportul compartimentului de specialitate nr.  7/172/2021 ; 
-Organigrama, statul de funcții și numărul de personal în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gălăuțaș, pe anul 2021;  
 În baza art. 485 alin. (5), art. 11 alin. 4 lit e) și art.11 alin. (6) din Anexa 6-”Metodologia 

pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 
publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru 
realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția 
publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 
  -Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  8/148 /2021; 
 În temeiul art. 129 alin.(1) şi alin. (14), art. 139 alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se desemnează domnul/ doamna URZICĂ ILIE-VASILE, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, să facă parte din comisia pentru evaluarea 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2021. 

 
           (2) Se desemnează domnul /doamna ȚĂRAN DORU, consilier local în cadrul 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, să facă parte din comisia pentru evaluarea 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Gălăuțaș  pentru anul 
2021. 

 
Art.2. Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Gălăuțaș pentru anul 2021 se constituie prin dispoziția primarului comunei 
Gălăuțaș pe baza nominalizărilor Consiliului Local al comunei Gălăuțaș. 
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Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Gălăuțaș, precum și consilierii locali desemnați. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Harghita, persoanelor desemnate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 
Gălăuțaș, la 22 decembrie  2021 
 
 

   
Președinte de ședință,                             Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                                          Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                               ………………………       
   Emil TOMPEA                                               Monica-Camelia MORAR 
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