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 HOTĂRÂREA  Nr. 7   /2021 
privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Beriu a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Beriu  

 
  
 Consiliul local al comunei Beriu ,judeţul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 
25.02.2021;  

 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 8/ 17.02.2021 și  Referatul de aprobare 
nr.42/8/17.02.2021 ale primarului comunei Beriu  prin care se propune nominalizarea de către 

consiliul local a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Beriu; Raportul nr 43/8/19.02.2021  întocmit de 
compartimentul juridic din carul aparatului de specialitate ; În baza avizul comisiei de specialitate a  

Consiliului local al comunei Beriu nr. 3, înregistrat în ședința comisiei din 24.02.2021  
Conform  prevederilor art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 11, alin.(4) lit. e) şi alin.(6), art. 12, 

alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată în anul 2020;  

 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (14) şi art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, 

lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 197, alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

  
HOTĂRĂŞTE : 

 

  Art.1. În vederea constituirii prin dispoziţia primarului a comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale  ale secretarului general al comunei Beriu, consiliul local nominalizează doi 

consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum urmează: 
- dl.consilier  BÂLDEA  SORIN IULIAN  

- dl. consilier HAȚEGAN  COSMIN IOAN  
 Art.2. (1) Evaluarea pentru anul 2020 a perfomanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Beriu va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţia primarului comunei 

Beriu. 
   (2) Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al unităţii administrativ – teritoriale comuna Beriu  nu se contrasemnează. 
 Art.2 .Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.3 . Prezenta hotărâre se comunică :Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; Primarului 
Comunei Beriu; Consilierilor local nominalizați la art. 1; Secretarului Comunei Beriu; Compartimentului 

juridic . 
Beriu 25.02.2021  

          
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

ȘTEFĂNIE  Rareș Cătălin                                                        Secretar general 

     jr. FIRIDON  Ionela  
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” , 0 ,,abțineri”  
Hotărârea se adoptă cu majoritate simplă 

 


