
 

 

ROMANIA                                                                   Nr. 160 din 17 decembrie 2020                                                                 

Judetul  CARAS  SEVERIN                                           

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                          

- Primar - 
                       

D I S P O Z I T I E 

privind   constituirea  comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale 

ale secretarului  general al unitatii administrativ teritoriale  Comuna Eftimie Murgu, 

pentru anul 2020 

 

     Primarul comunei Eftimie Murgu ,  

 

Având în vedere: 

- Referatul secretarului general al comunei Eftimie Murgu nr. 1832/17.12.2020,  

referitor la constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale 

individuale secretarului general al comunei Eftimie Murgu, pentru anul 2020, 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Eftimie Murgu nr. 57/4.12.2020 , 

nominalizare membrii ai Consiliului local pentru constituirea comisiei de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale secretarului  general al unitatii 

administrativ teritoriale  Comuna Eftimie Murgu, pentru anul 2020; 

- Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate, din cadrul 

Consiliului local al comunei Eftimie Murgu; 

 În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 4, lit.e) și alin. 6 din Metodologia 

din 3 iulie 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale functionarilor publici aplicabila pentru activitatea desfasurata incepand 

cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activitatii 

functionarilor publici debutanti numiti în functia publica ulterior datei de 1 ianuarie 

2020, conform O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ; 

   În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
                                             
                                                     D I S P U N ; 

 

  Art. 1-   Se  constituie comisia de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale secretarului  general al unitatii administrativ teritoriale  Comuna 

Eftimie Murgu, pentru anul 2020 în următoarea componenta: - dl. Otiman Mihai, 

primar al Comunei Eftimie Murgu; 

- dl. Mihăilescu Ilie Gabriel , consilier local, Comisia pentru învăţământ, sănătate, 

cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement ; 

- dl. Șuta Petru, consilier local, Comisia pentru administratie publica locala, juridica, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor. 

 Art.2. Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Eftimie Murgu va fi efectuata de catre comisia 

stabilita prin dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu, fara a fi necesara 



 

 

contrasemnarea acesteia. Perioada evaluata: 1.01.2020-31.12.2020 iar perioada de 

evaluare 1.01.2021-31.03.2021. 

 

 

 

Art.3. Primarul comunei Eftimie Murgu prin compartimentul de specialitate va 

duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.  

 Art.4 . Prezenta dispozitie se comunică: persoanelor care fac parte din comisie, 

domnului Imbrescu Liviu – secretarul general al comunei Eftimie Murgu, Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Caraș Severin, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

 

 

 

                    PRIMAR ,                                                   Avizat 

                Mihai   Otiman                                Secretar general al comunei, 

                                                                         Liviu Imbrescu  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


