
  

  
 
                          

HOTĂRÂREA Nr.18 
din 26.01.2021 

privind nominalizarea persoanelor pentru a face parte din comisia pentru  evaluarea 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Nădlac  

 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2021, 

Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

nr.305/12.01.2021 
- referatul compartimentului resurse umane nr.304/12.01.2021 
- prevederile art. 623 lit.e , art.6210 (6) Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare  
- prevederile Cap.3, art.11(4)lit.e și (6) din  Anexa nr.6 din Codul Administrativ (OUG 

nr.57/2019) – 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  

- avizul  favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică 
- şi de disciplină 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu 

şi turism, administraţie publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate 

și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.a ,(3) lit.c,  art.139 (1) din Codul Administrativ - OUG 

nr.57/2019, actualizată 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se nominalizează persoanele pentru a face parte din comisia pentru  evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Nădlac, astfel :  

 primarul oraşului Nădlac, d-l Mărginean Ioan-Radu 
 sef serviciu buget, d-l Gondec Pavel, funcționar public de conducere  
 consilier local Șușlak Ioan-Marek cu mandat de fost și actual consilier 

local   
Art.2. Nominalizarea stabilită conform art.1 este valabilă pe toată perioada mandatului 

primarului. 
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică către: 
 Compartiment resurse umane din cadrul primăriei 
 Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ, Compartimentul Controlul Leglității Actelor și Contencios 
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