
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria. 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având în 
vedere :

-referatul de aprobare nr. 29397 din 09.12.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 29398 din 09.12.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
-adresa nr. 148554/20.04.2018 a Politiei Municipiului Alexandria;
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 

Alexandria;
-prevederile art. 485, alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 

modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 129, alin. (2) si alin (9)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României;

În temeiul art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se constituie comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al Municipiului Alexandria, în următoarea componență:

-D-l Victor Drăguşin    -Primar al Municipiului Alexandria;
-D-l Augustin Ioan -Consilier local;
-D-l Petcu Marian Dragoș -Consilier local;
Art.2.-Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 
Alexandria, Compartiment Resurse Umane și persoanelor nominalizate, pentru cunoaștere și punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                          SECRETAR GENERAL,

Augustin Ioan Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr.70 din 16 decembrie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 29397 din 09 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria.

La art. 485, alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României 
se prevede că: “ Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 
al unității administrativ –teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de 
către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv președintele consiliului județean 
și 2 consilieri locali, respectiv județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin 
hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.”

Ca urmare , în conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ al României, propun elaborarea unui proiect de hotărâre cu 
privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria, de către Biroul Cancelarie 
Sisteme de Management,  care va întocmi și raportul de specialitate.

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi supus spre dezbaterea și 
aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 29398 din 09 decembrie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr. 29397 din 09 decembrie 2020, primarul municipiului 
Alexandria propune întocmirea de către Biroul Cancelarie, Sisteme de management a unui 
proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria.

Necesitatea si oportunitatea proiectului.
Annual sunt evaluate competențele profesionale individuale ale Secretarului General 

al Municipiului Alexandria.
Legalitatea proiectului.
Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile  art. 485, alin. 5 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al României care precizează: 
“ Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unității administrativ –teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de 
către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv președintele consiliului județean 
și 2 consilieri locali, respectiv județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin 
hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.” 

Potrivit prevederilor legale menționate mai sus consideram că propunerea 
Primarului municipiului Alexandria cuprinsă în referatul de aprobare, este legală, necesară 
și oportună, drept pentru care am întocmit proiectul de hotărâre cu privire la constituirea 
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Primăriei municipiului Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga 
documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

ȘEF BIROU

Plosceanu Cristian


