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H O T Ă R Â R E 

- PROIECT -  

cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte din Comisia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale  

Secretarului General al Județului Olt 
 

 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.12834/10.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 
- prevederile art.390 alin.(2), art.485 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e), alin.(6) și art.22 

alin.(1) din Anexa nr.6 la Ordonanța de urgență a Guvernului; 

- prevederile Ordinului Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, prin care s-a constatat îndeplinirea 
condițiilor legale privind constituirea Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la 
înființarea Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire 
la aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, precum și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților 
Consiliului Județean Olt, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
  Art.1. (1) Se desemnează domnii consilieri județeni VITAN Nicolae și 
GHEORGHE Ionel-Cristian pentru a face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Olt. 

(2) Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al Județului Olt va fi efectuată de către comisia constituită prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt. 
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  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și 
persoanelor nominalizate la art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Județul Olt.     

 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                       AVIZAT, 
                                                                                          Secretar General al Județului 

                                                                                                    Marinela Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte 
din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale  

Secretarului General al Județului Olt 
 
 
 

 Proiectul de hotărâre cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face 
parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 
General al Județului Olt, a fost întocmit în  conformitate cu: 

− prevederile art.390 alin.(2), art.485 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e), alin.(6) și art.22 alin.(1) din Anexa nr.6 la Ordonanța 

de urgență a Guvernului; 

− prevederile Ordinului Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale 

privind constituirea Consiliului Județean Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la înființarea 

Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 

numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare 

și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale 

Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt 

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt și Cabinetele Președintelui și 
Vicepreședinților Consiliului Județean Olt funcționează conform statului de funcții și a 
organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020, la nivelul 
a 160 posturi, după cum urmează: 

• funcţii de demnitate publică                -     3 posturi; 

• funcții publice specifice     -     2 posturi; 

• funcţii publice      - 123 posturi; 

• funcţii aferente personalului contractual   -   32 posturi. 
                 Total                                                   - 160 posturi. 

Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţiile de demnitate publică și pe 
funcții publice este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.390 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcția publică 
de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv cea de secretar general al 
subdiviziunii administrativ-teritoriale sunt funcții publice de conducere specifice. 

Potrivit dispozițiilor art.485  alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face anual.   

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă 
a performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea 
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gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de 
performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public.   

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către 
o comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 
consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin 
hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.  

Conform prevederilor art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e) și alin.(6) 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 la 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de 
îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele 
obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi 
urmăreşte:   
   a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare 
îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi 
cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;   
   b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea 
performanţelor profesionale individuale;   
   c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor activităţii desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.  

În realizarea evaluării prevăzute la alin.(1), calitatea de evaluator este exercitată de 
către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unității administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ- teritoriale. 

 Comisia prevăzută la alin.(4) lit.e) se constituie prin dispoziția primarului, respectiv 
a președintelui consiliului județean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local, 
respectiv consiliului județean.  

Potrivit dispozițiilor art.22 alin.(1) din Anexa nr.6 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia de evaluare prevăzută la art. 11 alin. (4) lit. e) din anexă se constituie, în condițiile 
prevăzute la art.11 alin.(6). Secretariatul comisiei este asigurat de un funcționar public din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al președintelui consiliului 
județean, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei.  
            Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este 
prevăzut în anexa nr.6A la Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare. 

   Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul Județean 
Olt sub nr.11156/28.10.2020, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale privind constituirea 
Consiliului Județean Olt. 
 
Având în vedere: 

− prevederile art.390 alin.(2), art.485 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e), alin.(6) și art.22 alin.(1) din Anexa nr.6 la Ordonanța 

de urgență a Guvernului; 

− prevederile Ordinului Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale 

privind constituirea Consiliului Județean Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la înființarea 

Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 

numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare 



3 

 

și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și ale 

Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, 

prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea domnilor consilieri județeni VITAN Nicolae 

și GHEORGHE Ionel-Cristian pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Olt. 

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Județului Olt va fi efectuată de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Olt.  

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                              
Serviciul Resurse Umane                                                                                   
și Managementul Unităților Sanitare                                         
Nr. 12838/10.12.2020 
 
 

R A P O R T 
 cu privire la desemnare consilieri județeni pentru a face parte din Comisia de  

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale  
Secretarului General al Județului Olt 

                          
 
   

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt și Cabinetele Președintelui și 
Vicepreședinților Consiliului Județean Olt funcționează conform statului de funcții și a 
organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020, la 
nivelul a 160 posturi, după cum urmează: 

• funcţii de demnitate publică    -     3 posturi; 

• funcții publice specifice     -     2 posturi; 

• funcţii publice      - 123 posturi; 

• funcţii aferente personalului contractual   -   32 posturi. 
                 Total                                             - 160 posturi. 

Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţiile de demnitate publică și pe 
funcții publice este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.390 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcția 
publică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv cea de secretar 
general al subdiviziunii administrativ-teritoriale sunt funcții publice de conducere 
specifice. 

Potrivit dispozițiilor art.485  alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se face 
anual.   

Procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea 
obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin 
compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor 
de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul 
public.   

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de 
către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate 
simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.  

Conform prevederilor art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e) și alin.(6) 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 
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
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completările ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a 
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea 
gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de 
performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public 
pe parcursul unui an calendaristic, şi urmăreşte:   
   a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare 
îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi 
cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;   
   b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea 
performanţelor profesionale individuale;   
   c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor activităţii desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.  

În realizarea evaluării prevăzute la alin.(1), calitatea de evaluator este exercitată 
de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unității administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ- teritoriale. 

 Comisia prevăzută la alin.(4) lit.e) se constituie prin dispoziția primarului, 
respectiv a președintelui consiliului județean, pe baza propunerilor/nominalizării 
consiliului local, respectiv consiliului județean.  

Potrivit dispozițiilor art.22 alin.(1) din Anexa nr.6 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia de evaluare prevăzută la art. 11 alin. (4) lit. e) din anexă se constituie, în 
condițiile prevăzute la art.11 alin.(6). Secretariatul comisiei este asigurat de un 
funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al 
președintelui consiliului județean, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei.  
            Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este 
prevăzut în anexa nr.6A la Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare. 

   Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale privind 
constituirea Consiliului Județean Olt. 
 
Având în vedere: 

− prevederile art.390 alin.(2), art.485 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și art.11 alin.(1), alin.(4) lit.e), alin.(6) și art.22 alin.(1) din Anexa nr.6 

la Ordonanța de urgență a Guvernului; 

− prevederile Ordinului Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul 

Județean Olt sub nr.11156/28.10.2020, prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale 

privind constituirea Consiliului Județean Olt; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.167/26.11.2020 cu privire la înființarea 

Cabinetelor Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, precum și cu privire la aprobarea 

numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum 

și ale Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt, 
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propunem desemnarea domnilor consilieri județeni VITAN Nicolae și GHEORGHE Ionel-

Cristian pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Județului Olt. 

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

Județului Olt va fi efectuată de către comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Olt. 

  Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

        ŞEF SERVICIU,                                                                             ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                        
Serviciul Juridic - Contencios                                                Serviciul Resurse Umane și                                          
Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                                                  Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                                           Angela NICOLAE 
 
 
 
 

Întocmit, 
                    Consilier juridic, grad profesional superior 

Ștefania – Anișoara VLAD 

 


