
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi consilieri județeni 

care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al județului 

Dolj 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 22208/2020 al Serviciului 

Organizare Resurse Umane prin care se propune desemnarea de către Consiliul 

Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în 

cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Dolj, raportul de specialitate nr. 

22442/18.08.2020 al Serviciului Juridic, Administrație Locală, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 alin. (4) lit. e) 

şi alin. (6) din Anexa nr. 6 privind 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 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. f) și art.182 din Ordonanța de 

urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. În vederea constituirii prin dispoziţia președintelui a comisiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Dolj, consiliul județean desemnează doi consilieri județeni care vor avea 

calitatea de evaluatori, după cum urmează: 

       -  dl. Neațu Breciugă Mihail Adrian  

       -  dna. Bică Oana Claudia 

 

  

     CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

 

 

 

 

 

Art.2. Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Dolj va fi efectuată de către comisia constituită 

prin dispoziţia președintelui Consiliului Județean Dolj. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  

președintele Consiliului Județean Dolj, precum și de direcțiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj.  

 

 

 

                Nr. 162                                 Adoptată la data de 31.08.2020 

 

 

           PREŞEDINTE,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            pentru Secretar General al Județului 

         ION PRIOTEASA 

                                                ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


