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H O T Ă R Â R E  

privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 
evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia,  
pentru anul 2021 

 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară 
convocată în data de 27 ianuarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 8/14.01.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 1519/14.01.2022; 

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, S.S.M., înregistrat 
sub nr. 1019/11.01.2022;     

- prevederile art. 485 alin. (1) – (5) din Codul administrativ, aprobat prin 
O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 11 alin. (4) lit. e) și alin. (6), precum și ale art. 14 alin. (1) 
din Anexa 6 la Codul administrativ – 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; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de administrație publică locală, 
juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor(Comisia C) și cel al Comisiei pentru probleme de învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale și 
culte(Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1558/14.01.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 



Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (14), precum 
și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1 – (1) În vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia, pentru anul 
2021, se nominalizează următorii consilieri locali, care vor avea calitatea de 
evaluatori: 

- domnul Anton Marian-Valentin; 
- doamna Daniel Daniela. 
(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi constituită prin dispoziția 

primarului municipiului Medgidia. 
(3) Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al municipiului Medgidia pentru anul 2021 va fi efectuată de 
către comisia stabilită conform alin. (2), fără a fi necesară contrasemnarea acesteia. 

 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul municipiului Medgidia și Serviciul Resurse Umane, S.S.M.  

Art. 3 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia și Serviciului Resurse Umane, S.S.M., în vederea ducerii la îndeplinire, 
precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin 
publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru din totalul de 17 consilieri 
prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Serviciu Resurse Umane, S.S.M., 1 ex. Compartiment Informatică.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Dumitru BRÂNZĂ 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 
 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 
 
 

 


