
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea 

a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

-   art. 173 alin. 1 lit. a și lit. f şi art. 485 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologia 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 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

  Art. 1. Se desemnează domnii consilieri judeţeni Marcel SIMION şi Laurenţiu 

CRIŞAN în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al judeţului Alba, pe anul 2020.  

 Art. 2. Membrii desemnaţi în Comisia de evaluare işi vor desfăşura activitatea în 

conformitate cu Metodologia 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și consilierii judeţeni desemnaţi la art. 1, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, secretarului general al judeţului Alba, 

persoanelor nominalizate şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

            Avizat pentru legalitate 

           PREŞEDINTE,     SECRETAR GENERAL                    

            Ion DUMITREL                VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 16 

Alba Iulia, 19 ianuarie 2021



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 1397/19 ianuarie 2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectului de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în 

vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al judeţului Alba 

 

 

 

I. Expunere de motive 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă 

aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prin 

compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de 

performanţă stabilite, cu rezultatele obţinute în mod efeciv de către funcţionarul public pe 

parcursul unui an calendaristic.  

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului se 

realizează anual, în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru activitatea desfăşurată în anul 

precedent, de către o comisie de evaluare.  

Comisia de evaluare este formată din preşedintele consiliului judeţean şi doi consilieri 

judeţeni desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului judeţean. În 

vederea constituirii comisiei de evaluare a secretarului general al judeţului Alba se impune 

adoptarea hotărârii privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în această comisie. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Funcţia publică de secretar general al judeţului, prevăzută în statul de funcţii aprobat prin 

Hotărârea Consiliul Judeţean Alba nr. 183 din 13 august 2020 privind aprobarea modificării 

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, este ocupată pe 

perioadă nedeterminată. 

  

III. Reglementări anterioare 

Nu este cazul 

 

IV. Baza legală 

-   art. 173 alin. 1 lit. a și lit. f, art. 475 şi art. 485 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Metodologia 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 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul  

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 



VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021  

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  16 din 19 ianuarie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

Preşedinte 

Ion Dumitrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 1400/19 ianuarie 2021 

 

 

 

Către 

BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 16/19 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al judeţului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr.  

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în 

vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al judeţului Alba 

 

 

 

Conform art. 173 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul județean îndeplinește: 

“atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu prevederile art. 485 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “(1)Evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. 

(2)Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi 

a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu 

rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public. 

… 

(5)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie 

de evaluare formată din … preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri … judeţeni, desemnaţi 

în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului … judeţean, ….” 

Conform Metodologiei 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare: „(4)În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este 

exercitată de către: 

… 

e)membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

… 

(6)Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, respectiv 

a preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local, 

respectiv consiliului judeţean. 

...” 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind desemnarea a doi 

consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale secretarului general al judeţului Alba. 

 

 

 

ŞEF BIROU, 

              Horaţiu Zaharia Suciu    
         Întocmit, 

Niculina 

Haţegan 


