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DISPOZIŢIA Nr. 31 
din 22. 03. 2022 

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

 
 
      Având în vedere prevederile: - O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si 
completarile ulterioare, art.485,alin.(1)-(5) și prevederile art.11, alin.(4) lit.(e) și alin.(6),art.12, alin.(5) din 
Anexa nr.6 -Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor 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;  
          -art.105 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare  
          -H.C.L. nr.11 din 21.01.2021 privind desemnarea a 2 consilieri locali în comisia de evaluare profesională 
individuală alsecretarului general al unitatii administrativ-teritoriale;  
        În conformitate cu  prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 şi art. 196 alin.1 
lit.b. cu modificările Și completările ulterioare;Avand in vedere raportul 
 
 
          Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE: 
 
 Art.1  Se constituie comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Roșiori, în urmatoarea component:  
  
                     - ec. Kelemen Zoltan – primarul comunei  
                     - Blaga Dumitru – consilier local 
                     - Kelemen Geza – consilier local                     
 
 Art.2  Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roșiori se 
nealizează pentru activitatea desfășurată în anul 2021 
Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredintează membrii comisiei  
nominalizate la art. 1. 
Art.4.   Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
membrii comisiei și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în 
format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


