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H O T Ă R Â R E A  NR. 203/2020 

privind  desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului 

 General al Municipiului Brad 

  

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;  

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 204/11629/18.12.2020 și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 204/11628/18.12.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune desemnarea a doi 

consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Municipiului Brad;  

Ținând cont de Încheierea civilă nr. 1101/CC/2020 pronunțată de către Judecătoria Brad în dosarul nr. 

1681/195/2020 prin care s-a hotărât validarea mandatelor de consilieri locali aleși în Consiliului Local al 

Municipiului Brad, județul Hunedoara, la alegerile din data de 27 septembrie 2020; 

Văzând Ordinului Prefectului nr. 640/23.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a Consiliului Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara, începând din data de 22.10.2020; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 201207/11711/18.12.2020, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul nr. 166/11799/21.12.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

În conformitate cu  prevederile art. 485 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 lit. e și alin. 6, art. 12 alin. 5 și ale art. 22 din Anexa nr. 

6  - METODOLOGIE din 3 iulie 2019 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, aprobată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14 şi ale art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. – Desemnarea domnilor consilieri locali, LEAHA-ȘTEFAN DOREL și PETRUȘ ADRIAN, 

pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Municipiului Brad. 

Art. 2. - Domnii consilieri locali desemnați la art. 1  vor exercita calitatea de evaluatori pe toată durata 

mandatului acestora. 

 Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

 Art. 4.  -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 



          Art. 5.    -   Prezenta hotărâre se comunică:   

 - Prefectului Judeţului Hunedoara;  

 - Primarului Municipiului Brad;  

   - Compartimentului Resurse Umane; 

   - Domnului Leaha - Ștefan Dorel; 

   - Domnului Petruș Adrian. 

 

 

Brad, 22.12.2020 

 

                                            

 

 

 

                  

                              Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16  voturi “pentru”                                          


