
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  CONSTANȚA 

COMUNA  CHIRNOGENI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA  NR. 26/31.01.2022 
 

Privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Chirnogeni 

 

 

MANTA  GHEORGHE – Primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța; 

 

   În conformitate cu prevederile art. 485 alin. (1) – (5) și prevederile art. 11 alin. (4) litera e) și alin. (6), 

art. 12 alin. (5) din Anexa nr. 6 – Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 

data de 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor 

publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Admnistrativ, cu modificările și completările uterioare ;   

   Având în vedere prevederile - Secțiunii a 3-a Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea 

funcționarilor publici și Anexa nr. 2 din acest act normativ, respectiv punctul III Criterii de performanță 

pentru funcționarii publici de execuție și conducere;  

- art. 105 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. al comunei Chirnogeni nr. 6/31.01.2022 privind desemnarea consilierilor locali în 

Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei Chirnogeni, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021-31.12.2021;  

   Văzând: Referatul responsabilului resurse umane nr. 433/25.01.2022 

     Ţinând seama de prevederile art. 196  alin. (1) litera b) și art. 197 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                            DISPUN: 

 

     Art.1 Se constituie comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al Comunei Chirnogeni, doamna Dan Claudia, în următoarea componență:  

- Gheorghe MANTA  - primar al comunei Chirnogeni 

- Carmen VLĂDUCEANU – consilier local 



- Gheorghe CUPEȘ – consilier local  

Art.2 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Chirnogeni se va face pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021-31.12.2021 

     Art.3  Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de persoanele nominalizate în 

prezenta și de compartimentul cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

     Art. 4  Prezenta dispoziție poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 544/2004 – privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

    Art.5 Secretarul general al comunei Chirnogeni va comunica prezenta dispoziție persoanelor și 

instituțiilor interesate, va fi comunicată în termen Instituţiei Prefectului – Județul Constanţa și se va 

aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul oficial – monitorul oficial local www.primaria-

chirnogeni.ro . 

                               

 

 

                PRIMAR, 

       GHEORGHE MANTA 

                                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                Secretar general comună, 

                                                                                                     CLAUDIA DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


