
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

 Hotărâre nr. 46/2022 

privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Căpleni în vederea constituirii comisiei 

privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului general al  

comunei Căpleni, județul Satu Mare 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.10.2022 

 

 

 

 Având   în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.45/14.10.2022, 

- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 

46/14.10.2022 ,  

- avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr. 88/18.10.2022      

- prevederile art.485 alin.(5)  din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor  art.133 alin.(1), art.136, art.140 art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de 

Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.-1.- În vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale 

Secretarului general al comunei Căpleni, județul Satu Mare se desemnează următorii consilieri locali: 

1. TÁBORI FRANCISC-ROBERT 

2. FLEISZ TAMÁS 
 

 

Art.-2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Căpleni. şi compartimentul  

financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane  al Primăriei comunei Căpleni. 

 

Art.-3.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu:  

- Primarul comunei Căpleni, 

− Instituţia Prefectului -  judeţul Satu Mare, 

− Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane. 

 

Art.-4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 
 

 

           

 

 

 
  Președinte de ședință       Contrasemnează 

                    Heveli József                     Csizmar Erika 

                                                   Secretar  general 



 

 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.45/14.10.2022 
 

 

 

Referat de aprobare 

la Proiectul de Hotărâre 46/2022  

privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Căpleni în vederea constituirii  

comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Căpleni, 

județul Satu Mare 

 

 

  

Având în vedere prevederile: 

- art. 129, alin.1, art. 242, art.485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 din OUG.nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

- 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, din OUG.nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , a obligației legale 

instituite în sarcina Consiliului local de a propune doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-

teritoriale; 

Comisia de evaluare formată din Primar și cei doi consilieri locali nominalizați de către 

Consiliul local se va constitui prin dispoziția primarului, pe baza propunerilor/nominalizării 

Consiliului local, drept pentru care se impune adoptarea unei hotărâri în vederea nominalizării celor 

doi consilieri. 

 

 

 

            Megyeri Tamás-Róbert 

         Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primăria comunei Căpleni 

Compartimentului financiar contabil, 

 taxe și impozite locale, resurse umane  

Nr.46/14.10.2022 

 

 

 

Raportul Compartimentului de specialitate 

asupra proiectului de Hotărâre Nr.46/2022  

privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Căpleni în vederea constituirii comisiei 

privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului general al comunei Căpleni, județul Satu 

Mare 

 

 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 129, alin.1, art. 242, art.485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 din OUG.nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

- 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, din OUG.nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , a obligației legale 

instituite în sarcina Consiliului local de a propune doi consilieri locali pentru a face parte din comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-

teritoriale; 

Comisia de evaluare formată din primar și cei doi consilieri locali nominalizați de către 

Consiliul local se va constitui prin dispoziția primarului, pe baza propunerilor/nominalizării 

Consiliului local. 

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

reprezintă aprecierea obiectivă a a performanțelor profesionale individuale prin compararea gradului și 

a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele 

obținute în mod efectiv de către acesta. 

Procesul de evaluare se desfășoară cu respectarea metodologiei de evaluare a performanțelor 

individuale ale funcționarilor publici și se vor avea în vedere criteriile de performanță prevăzute la 

art.29, lit.b) din Anexa nr.6 la Codul Administrativ. 

În baza considerentelor expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare acest proiect. 

 

Consilier asistent – Contabil     Consilier 

       Mészáros Zsuzsa     Ionucz Gabriela-Izolda 

 

 


