
ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                        

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                               

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE 

pentru desemnarea a doi consilieri județeni  în vederea constituirii Comisiei de evaluare parțială a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

- Prevederile art. 1 lit. c) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora;  

- Prevederile 187 alin. (3) și art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (1), alin. 4 lit. e) și alin. 6), art. 14 

alin. (1) și art. 15 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3) din Anexa nr. 6 la aceasta, 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art. 1. În vederea constituirii Comisiei de evaluare parțială a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Gorj, doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, se desemnează următorii consilieri 

județeni: 

1.1. Domnul Hanu Dorin; 

1.2. Domnul Popa Valentin. 

Art. 2. Comisia prevăzută la art. 1 va fi constituită prin dispoziție a Președintelui  Consiliului Județean Gorj, cu 

respectarea nominalizărilor autorității deliberative, și va realiza evaluarea parțială a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al județului Gorj, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și data încetării 

mandatului  Președintelui  Consiliului Județean Gorj. 

Art. 3. Comisia constituită în condițiile art. 2 își va desfășura activitatea în conformitate cu Metodologia pentru 

realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru 

activitatea desfășurată începând cu 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, aprobată prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 6. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Gorj și consilierii județeni nominalizați  la art. 1 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se transmite membrilor comisiei prevăzuți la art. 1, secretarului general al județului 

Gorj, Serviciului  resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, precum și Instituției 

Prefectului-Județul Gorj. 

 

            PREȘEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

Nr. 128 

Adoptată în ședința din 30.09.2020 

Cu un număr de 19 voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 


