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Cu privire la constituirea 
individuale ale secretarului general al comunei

Primarul comunei Zăbala, jude
Având în vedere:  
- Referatul cu nr.980/19.02.2021 al secretarului general al comunei Z
constituirii comisiei de evaluare a performan
al comunei Zăbala  
- Hotărârea Consiliului Local Zăbala
evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii 
administrativ-teritoriale Comuna Zăbala, Jud.Covasna
- Prevederile art. 485 alin. (5) 
modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Anexei 6 capitolul III, art.11 alin.4 litera ”e”, coroborat cu alin. 6) 
alin. (1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG.57/2019 
modificările și completările ulterioare;
 În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit.
privind Codul administrativ, cu modific

 Art. 1. Se constituie comisia pentru evaluare a performan
Secretarului General al UAT Zăbala, jude
1.- Fejér Levente – Primarul Comunei Z
2.- Demes Botond – Consilier local 
3.- Vîrlan Milica - Ștefania – Consilier local
 Art.2. Secretariatul comisiei va fi asigurat de doamna Héja Enik
aparatului de specialitate al Primarului comunei Z
 Art.3. Evaluarea performan
perioada Februarie – Martie 2021. 
 Art.4.  Prezenta dispoziție se comunic
Instituției Prefectului jud. Covasna, respectiv Primarului comunei 

Zăbala, la 19 februarie 2021 
 

PRIMAR,     
         Fejér Levente      
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Dispoziţia nr.27/2021 

constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Zăbala

 
ăbala, județul Covasna, 

.2021 al secretarului general al comunei Zăbala, privind importan
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

ăbala nr.4 din 28 ianuarie 2021 privind constituirea Comisiei de 
evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii 

teritoriale Comuna Zăbala, Jud.Covasna;  
Prevederile art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

rile ulterioare;  
iile Anexei 6 capitolul III, art.11 alin.4 litera ”e”, coroborat cu alin. 6) 

alin. (1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
rile ulterioare;  
țelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
D I S P U N E 

constituie comisia pentru evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
ăbala, județul Covasna, doamna Barabás Réka, compus

Primarul Comunei Zăbala  
 

Consilier local 
Secretariatul comisiei va fi asigurat de doamna Héja Enikő, referent în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Zăbala. 
Evaluarea performanțelor profesionale individuale se face pentr

ție se comunică : persoanelor nominalizate la art. 1 
iei Prefectului jud. Covasna, respectiv Primarului comunei Zăbala. 

    CONTRASEMNEAZ
                          SECRETAR GENERAL

      Barabás Réka

secretar@zabola.ro, office@zabola.ro  
 

țelor profesionale 
ăbala 

ăbala, privind importanța 
elor profesionale individuale ale secretarului general 

privind constituirea Comisiei de 
evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

iile Anexei 6 capitolul III, art.11 alin.4 litera ”e”, coroborat cu alin. 6) și art. 22 
Codul administrativ, cu 

b” din O.U.G. nr. 57/2019 

elor profesionale individuale ale 
, compusă din:  

ő, referent în cadrul 

elor profesionale individuale se face pentru anul 2020, în 

: persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2, 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL  

Barabás Réka 
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Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:980/19.02.2021 
 
 

Referat 
 

Cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Zăbala 

 
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei se face cu 

respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici, respectiv cu respectarea 

prevederilor art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi cu prevederile 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 privindCoduladministrativ 

Potrivit art. 485, alin. (5 ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, calitatea de evaluator este 

exercitată de către o comisie de evaluare formată din primar, şi 2 consilieri locali desemnaţi în acest scop, cu 

majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local. Din acest motiv prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Zăbala nr.4 din 28.01.2021 a fost adoptat 

 Comisia de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali se constituie prin dispoziţia primarului, pe baza 

propunerilor/nominalizărilor consiliului local, conform prevederilor Anexei 6 capitolul III, art.11 alin.4 litera ”e”, 

coroborat cu alin. 6) din Codul Administrativ aprobat prin OUG.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Luând act de dispozițiile art. 22 alin. (1) din Anexei 6 la Codul Administrativ aprobat prin OUG.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul comisiei este asigurat de un funcționar 

public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. 

Având în vedere cele mai sus menționate și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem constituirea 

comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Zăbala. 

 .  
 

SECRETAR GENERAL 
Barabás Réka 

 


