
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                              PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                
Nr.: 131/09.03.2021 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind  desemnarea a 2 (doi) consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului București care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București 

 

 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al d-nei consilier local, Georgeta Mitran; 
 Raportul de specialitate  nr. 759/24.03.2021, al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Carierei; 
        Avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
- art. 485 alin. (1) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 11 alin. (4) lit. e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 la O.U.G. nr. 57/2019  - Metodologie 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;  
 În temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (14) şi art. 139                   
alin. (1), coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 alin. (1) şi alin. (4)  din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale 
Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 6 
desemnează 2 (doi) consilieri locali, după cum urmează: 
 1. Consilier local............................................... 
 2. Consilier local................................................. 
 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 485 alin. (1) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, din Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București vor face 
parte Primarul Sectorului 6 și cei doi consilieri locali nominalizați la art. 1 din prezenta hotărâre, 
Comisia urmând a fi constituită prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 6, în conformitate cu 
prevederile art. 14 alin. (6) din Anexa nr. 6  la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3 – (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Sectorului 6 al Municipiului București cuprinde următoarele elemente: 

a). evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale; 
b).    evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță. 

 (2) Evaluarea activității Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București se 
realizează prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) și lit. b), de către 



fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor ar. 17-19 din Anexa nr. 6 la 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
   Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei, 
consilierii locali desemnați şi compartimentele funcționale implicate, vor duce la îndeplinire, conform 
competenţelor, prevederile prezentei hotărâri. 
   (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se va face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                              AVIZEAZĂ 
                                                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                             din O.U.G. nr.57/2019                                        
                                                                                              Secretarul General al Sectorului 6, 
 
                                                                                                         
                                                                                                               Demirel Spiridon 
                                                                                                            

                                                                                                           

 

 

 

Nr.: 
Data:                                                                                      
 

 



 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind  nominalizarea de către consiliul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București a doi (2) consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 
Sectorului 6 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2020  

 

Având în vedere prevederile art.485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile                      
art. 11, alin.(4) lit. e) şi alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - 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, a obligaţiei legale 
instituită în sarcina Consiliului Local de a propune doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 
de evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general unităţii administrativ-
teritoriale, anual se realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici, care se face de către membri comisiei de evaluare, denumiţi evaluatori . 

Comisia de evaluare formată din primar şi cei doi consilieri locali nominalizaţi de către 
consiliul local se va constitui prin dispoziţia primarului, pe baza propunerilor/nominalizării 
consiliului local. Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al unitâţii administrativ-teritoriale, reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarului public, 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. 

 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde 
următoarele elemente: 
 a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 
 b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

 Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcţionarilor publici se 
stabilesc indicatori de performanţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a indicatorilor de 
performanţă trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi 
desfăşoară activitatea funcţionarul public. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se 
realizează pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul 
calendaristic pentru care se realizează evaluarea. 

 Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici sunt avute în vedere la: 

 a) promovarea într-o funcţie publică superioară; 
 b) acordarea de prime, în condiţiile legii; 
 c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a 
performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul 
„satisfăcător“; 
 d) eliberarea din funcţia publică. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la 
modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. În cadrul 
procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se stabilesc 
cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici. 



 Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, 
precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu respectarea 
metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din anexa nr. 6 la 
Codul administrativ. 

Considerente juridice al proiectului de hotărâre iniţiat: 

- prevederile art. 1 din Anexa nr. 6 - 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, potrivit căruia: (1) Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. (2) În urma evaluării 
performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele 
calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător". (3) În cadrul procesului de 
evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare 
profesională a funcţionarilor publici. 

- prevederile art. 242 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are 
un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de conducere, cu studii superioare 
juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în 
activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de 
specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului judeţean, continuitatea conducerii şi 
realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestor. 

Pentru evaluare se vor avea în vedere criteriile de performanţă prevăzute la art. 29, lit.b) din 
Anexa nr. 6 - 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, precum şi obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă, în conformitate 
cu prevederile art. 16 din aceeaşi metodologie. 

Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre 
prin care Consiliul local al Sectorului 6 să aprobe propunerea privind evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 6 pentru activitatea desfășurată în 
perioada 01.01. 2020 - 31.12. 2020, care va sta la baza întocmirii Raportului de evaluare de către 
Primarul Sectorului 6. 

Pe cale de consecință, vă propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
Vă mulțumim! 

 
Grupul Alianței USR-PLUS, 

prin  consilier Georgeta Mitran 

Data: 8.03.2021 
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Direcția Administrație Publică și Resurse Umane 
Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei 
Nr. 759/24.03.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al Sectorului 6 pentru activitatea desfășurată  

 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 485 alin. (1) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 11 alin. (4) lit. e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 la O.U.G. nr. 57/2019  - Metodologie 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. 
 

Ținând cont de faptul că în perioada 01.03.2021- 31.03.2021 se va desfășura evaluarea anuală a 
performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 
2020 precum și de proiectul de hotărâre inițiat de Grupul Alianței USR-PLUS prin  consilier Georgeta 
Mitran, 
 Având în vedere prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile  art. 11 alin. (4) lit. e) și alin. (6) din 
Anexa nr. 6 la O.U.G. nr. 57/2019  - Metodologie 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, 
potrivit cărora ”evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare 

formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv judeţeni, 
desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz”; 
 Art. 11 alin. (1), alin. (4) lit e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 la O.U.G. nr. 57/2019 - Metodologie 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, prevede că: 
   “ (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi 
conducere 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 efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an 
calendaristic, şi urmăreşte: 
    a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare îndeplinirii 
obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele funcţiei publice, prin 
raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; 
    b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor 
profesionale individuale; 
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    c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor 
activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 
................. 
    (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. 
  

În sensul celor prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

SERVICIUL   RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI 
 

SEF SERVICIU 
SABINA SAFTA 

 


