
 1 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                  H O T Ă R Â R E 

Pentru aprobarea propunerii pentru comisia privind evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului  general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița   

 

      Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data de 

09.12.2020; 

     Având în vedere: 

-       Proiectul de hotarare inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, înregistrat la 

nr..8926/02. 12. 2020; 

-      Raportul de aprobare Nr.8927/02.12.2020 întocmit de Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița 

-    Prevederile art.485 alin.1) si alin.5 ), art.597 alin.1) lit.c),  anexa 6 Cap.3-art.11 alin.4) lit.”e’, art.14 

alin.1),  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-      Referatul de specialitate nr.8929/02.12.2020 întocmit de secretarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița Dambovita; 

-  Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Tătărani.                                   

 În temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”c”, art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) 

si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

       

     Art.1 .- În comisia de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița,  se desemnează doi consilieri locali, respectiv doamna Ivașcu 

Virginia și  domnul Bondoc Aurel - Nicolae . 

              (1) – Comisia de evaluare se constitie prin dispoziția primarului  comunei Tătărani.  județul 

Dâmbovița               

  Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se obligă Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița.  

   Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarul  general al comunei Tătărani  Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei 

Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei 

Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 
TĂTĂRANI                                                                                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr.47                                                                                                           ANTON  ION 

Data-09.12.2020 

                                                   Contrasemnează, 

                                                Secretar general comnuă 

                                                    Mihăilă Mioara 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, niciun vot„împotrivă”, nicio „abținere”. 

 Nr. consilieri prezenți: 15 

 Nr. consilieri în funcție: 15  
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       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂ RANI 

          P R I M A R  

 Nr.8926/02.12. 2020 

 

 

 

                                                    P R O I E C T    DE     H O T Ă R Â R E 

Pentru aprobarea propunerii pentru comisia privind evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului  general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița   

 

 

 

      Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița  ; 

     Având în vedere: 

-    Prevederile art.485 alin.1) si alin.5 ), art.597 alin.1) lit.c),  anexa 6 Cap.3-art.11 alin.4) lit.”e’, art.14 

alin.1),  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

    In temeiul art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

    Art.1 .- În comisia de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Tătărani, județul Dâmbovița, se desemnează doi consilieri locali, respectiv doamna Ivașcu Virginia 

și  domnul Bondoc Aurel - Nicolae . 

          (1) – Comisia de evaluare se constitie prin dispoziția primarului  comunei Tătărani.  județul Dâmbovița               

  Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se obligă Primarul comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița.  

 Art.3- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarul  general al comunei Tătărani  Instituției 

Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei 

Tătărani și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei 

Tătărani, precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                      I N I Ț I A T O R, 

                                                                                                P R I M A R 

                                                                                                  PĂTRU  CONSTANTIN 

 

 

Avizat   pentru legalitate,  

Secretar general  comună 

  Mihăilă Mioara 
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    R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M A R 

  Nr.8926/02.12. 2020 

     

                                 

                                                         REFERAT   DE    APROBARE 

 Al proiectului de hotarâre pentru aprobarea propunerii pentru comisia privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului  general al comunei Tătărani,  

județul Dâmbovița   

 

 

     Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița   

    Având în vedere : 

-       Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, inregistrat la 

nr.8926/02. 12. 2020; 

-    Prevederile art.485 alin.1) si alin.5 ), art.597 alin.1) lit.c),  anexa 6 Cap.3-art.11 alin.4) lit.”e’, art.14 

alin.1),  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 

      Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează prin 

raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute 

pentru perioada evaluată. 

     Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local 

Tătărani proiectul de hotărâre având ca obiect desemnarea a doi consilieri locali, respectiv doamna Ivașcu 

Virginia și  domnul Bondoc Aurel Nicolae care să  facă parte din comisia de evaluare a  performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tatarani, judetul Dambovita,  impreuna cu 

Primarul comunei Tătărani. 
   Proiectul de hotărâre este reglementat juridic prin prevederile legistlatiei în vigoare, precum şi ale 

art.129 alin.2) lit.”a”, alin.3) lit.”c”, art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

   
 

 

P  R   I  M  A R 

PATRU CONSTANTIN 
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     R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA  TATARANI 

 SECRETAR  GENERAL 

   Nr.8929/02.12.2020 

 

 

 

REFERAT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotarâre pentru aprobarea propunerii pentru comisia privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului  general al comunei Tătărani, județul 

Dâmbovița   

 

 

 
 

       Subsemnata Mihăilă Mioara- secretarul  general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, având în 

vedere: 

-       Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, inregistrat la 

nr..8926/02. 12. 2020; 

-      Raportul de aprobare Nr.8927/02.12.2020 intocmit de Primarul comunei Tatarani judetul 

Dambovita; 

-    Prevederile art.485 alin.1) si alin.5 ), art.597 alin.1) lit.c),  anexa 6 Cap.3-art.11 alin.4) lit.”e’, art.14 

alin.1),  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 
 

      Față de cele menționate mai sus, se impune supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre 

pentru aprobarea propunerii pentru comisia privind evaluarea performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului  general al comunei Tătărani, județul Dâmbovița  . 
 

 

 

 

 

 

SECRETAR  GENERAL  COMUNĂ 

                                                                   Mihăilă  Mioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


