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CONSILIUL	LOCAL	CANESTI	–HOTARARE		 			14/2019	

                        R O M A N I A 
        COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
    ____________CONSILIUL LOCAL ,___________ 

 
 

                    H O T Ă R Â R E  
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale pe anul 

2018 ale secretarului comunei  Canesti, judetul Buzau 	
 
 

 
 
 

Consiliul local al comunei Căneşti , judeţul Buzău ; 
avănd în vedere : 
 
	

v expunere de motive nr. 924 din 28 martie 2019 a primarului comunei la proiectul de 
hotarare privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe 
anul 2017 ale secretarului comunei Caneşti , judeţul Buzău ;  

v prevederile referatului de aprobare al primarului comunei privind propunerea 
calificativului la evaluarea performanţelor individuale pentru secretarul comunei pe anul 
2017 , inregistrat la nr. 925 din  28 martie 2019 ; 

v raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia de specialitate a 
Consiliului Local Canesti anexat la Hotărâre, inregistrat la nr. 945/946/947 din                     
29 martie 2018 anexat la hotărâre ; 

v prevederile art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale , adoptata la Strasbourg 
la  15 octombrie 1985 , ratificata prin Legea 199/1997 ; 

v prevederile art. 62^3 , alin. (1) , lit. „e” , alin. (3) , din LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 
1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind Statutul funcţionarilor publici*) modificată 
şi completată prin Legea nr. 24/2019 ;  

v prevederile art. 36 , alin. (2) , lit. „a” , art. 116 , alin. (1,4) din LEGEA nr. 215 din                      
23 aprilie 2001 (*republicată*)  (*actualizată*) administraţiei publice ,  modificată şi 
completată; 

v prevederile art. 7 , alin. (2)  din LEGEA nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicata*) privind 
Codul civil ; 

v prevederile art. 121, alin. (1) din Constitutia Romaniei , republicata ;  
	
	
	

        In temeiul prevederilor :			art. 36 , alin. (9) , art . 45 , alin. (2) , lit. ‘’a’’ şi art. 115 , 
alin. (1), lit. “b” , alin. (3 – 7) din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) 
(*actualizată*)  administraţiei publice ,  modificată şi completată : 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 

Art.1.	 Acordarea calificativului <<FOARTE BINE>> prevazut in Raportul de 
evaluare al performantelor profesionale individuale pentru anul 2018 privind 
pe domnul  Epuran Vasile avand funcţia de secretar al comunei Canesti , 
judeţul Buzau , prevăzut în ANEXA ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2.	 (1)   Evaluarea performanţelor profesionale individuale , ale secretarului 
comunei Canesti , judetul Buzau , se face de către primarul comunei , pe baza 
propunerilor Consiliului local prevazute in ANEXA, aprobata in conditiile 
prevederilor Art. 1. . 
 

     (2)  Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemneaza 
potrivit art. 62^4 ,  alin. (2) din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată . 

 
 
 
 

Art.3.			Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei HOTARARI . 	
 
 
 

Art.4.	 Prezenta hotarare poate fi contestata in conditiile prevederilor Legii nr. 
554/2004 contenciosului administrativ .  
 
 

 
 

Art.5. Prezenta se comunică :		
	

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Secretarului comunei ; 
-	publică	prin	afişare	-	wwwprimariacanesti@yahoo.com	;	
 
 
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRIŢESCU  

 
 
 

        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
 
 

Nr. 14. Canesti , Buzău - 29 martie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	
data	 de	 29	 martie	 	 2019	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	 publice	 locale	 ,	 republicata	 si	 actualizata	 cu	 	 un	 numar	 de	 7(şapte)	 voturi	 „pentru”,	 ”-	 „	
abţineri”	 si	 „–„	 impotriva	 din	 numarul	 	 total	 de	8(opt)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si	 	 7(şapte)	 	 consilieri	
prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
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                                                   ANEXĂ 
 la Hotărarea Consiliului Local Căneşti  

nr. 14 din  29 martie 2019 
 

RAPORT DE EVALUARE 
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

 
Numele	şi	prenumele	funcţionarului	public	evaluat:								EPURAN VASILE	
Funcţia	publică:																																																																													SECRETAR COMUNA	
Data	ultimei	promovări	:		
Numele	şi	prenumele	evaluatorului:																																						MARIN STOICA	
Funcţia	:																																																																																											PRIMAR	
Perioada	evaluată	:																																																																						de la 01.01.2018  la  31.12.2018	
Programe	de	formare	la	care	funcţionarul	public	evaluat	a	participat	în	perioada	evaluată	–	
- Program de perfectionare  :                                                            - 
- Curs de instruire modulul :                                                            - 	

 
Obiective în perioada evaluată 

% 
timp 

Indicatori de 
performanţă 

Realizat 
pondere% 

 
nota 

Organizarea,	 participarea,	 asigurarea	
legalităţii	şedinţelor	consiliului	local	;	

20 % Org.		a	minimum	12	
şedinţe	de	C.L.	;	

100% 5 

Asigurarea	 legalităţii	 dispoziţiilor	 emise	 de	
către	primarul	comunei	Canesti,	jud.	Buzau.	;	

20 % Dispoziţii	validate	
din	total	emise	

100% 5 

Coordonarea	 şi	 controlul	 	 activităţilor	
compartimentelor	 :	 (conf.	 organigrama)	 reg.	
agricol	,	asis.	socială,	asis.	comunitara	,	etc.	;	

 
10 % 

Supravegherea	
permanentă	a	
activităţilor	;	

 
100% 

 
5 

Asigurarea	 legalităţii	 actelor	 emise	 potrivit	
Legii	nr.	50/1991	;	

5% Acte	legal	emise		din	
total	eliberate		;	

100% 5 

Asigurarea	 aplicării	 prevederilor	 Legii	 nr.	
544/2001	;	

5% Răspunsuri	emise	
din	total	solicitări		;		

100% 5 

Asigurarea	 aplicării	 legislaţiei	 în	 vigoare	
referitoare	 la	 reconstituirea	 dreptului	 de	
proprietate	privată	;	

 
10% 

Organizarea	
şedinţelor	C.L.	Fond	
Funciar		Canesti		;	

 
100% 

 
5 

Ducerea	 la	 îndeplinire	 a	 atribuţiilor	 delegate	
de	 către	 	 şeful	 ierarhic	 superior,	 altele	 decât	
cele	specifice	activităţii	 compartimentului	din	
care	face	parte	;	

 
15% 

Îndeplinirea	
atribuţiilor	pentru	
care	nu	există	post	
în	organigramă	;	

 
100% 

 
5 

Rezolvarea,	 în	 termenele	 stabilite	 de	 către	
legislația	 în	 vigoare	 şi	 de	 către	 	 superiorii	
ierarhici,	a	lucrărilor	repartizate	;	

 
15% 

Realizare	din	totalul	
de	solicitărilor	;	

 
100% 

 
5 

Obiective revizuite în perioada 
evaluată : 

% 
timp 

Indicatori de 
performanţă 

Realizat 
pondere% 

 
Nota 

NU ESTE CAZUL 
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor 5 
Criterii de performanţă utilizate în evaluare nota comentarii 
1.Capacitatea	de	a	organiza	 5	 	
2.	Capacitatea	de	a	conduce			 5	 	
3.	Capacitatea	de	coordonare	 5	 	
4.	Capacitatea	de	control	 5	 	
5.	Capacitatea	de	a	obţine	cele	mai	bune	rezultate	 5	 	
6.	Competenţă	decizională	 5	 	
7.	Capacitatea	de	a	delega	 5	 	
8.	Abilităţi	în	gestionarea	resurselor	umane	 5	 	
9.	Capacitatea	de	a	dezvolta	abilităţile	personalului	 5	 	
10.	Abilitatea	de	mediere	şi	negociere	 5	 	
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11.Obiectivitate	în	apreciere	 5	 	
Nota	pentru	îndeplinirea	criteriilor	de	performanţă	 5 
Nota	finală	a	evaluării:																																																												5	
Nota	finală	pentru	îndeplinirea	obiectivelor	+	Nota	pentru	îndeplinirea	criteriilor	de	performanţă	/	2	
Calificativul	evaluării	:																																														FOARTE BINE	

 
Rezultate deosebite: 
1. reprezentarea cu succes a institutiei in dosarele aflate pe rolul instantelor de 
judecata ; Indeplinirea conditiilor de legalitate a actelor administrative adoptate , etc.  
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 
1. volumul foarte mare de muncă ; 
Alte observaţii:                                  - 

 
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluare 

Obiectivul % timp Indicatori de 
performanță 

Termen de 
realizare 

Organizarea,	participarea,	asigurarea	
legalităţii	şedinţelor	consiliului	local	;	

20 % Organizarea	a	minimum	12	
şedinţe	de	Consiliu	Local		;	

31.12.2019 

Asigurarea	legalităţii	dispoziţiilor	emise	de	
către	primarul	comunei	Canesti,	jud.	Buzau.	;	

20 % Dispoziţii	validate	din	total	
emise		;	

-   „   - 

Coordonarea	şi	controlul		activităţilor	
compartimentelor	:	(conf.	organigrama)	reg.	
agricol	,	asis.	socială,	asis.	comunitara	,	etc.	;	

 
10 % 

Supravegherea	permanentă	a	
activităţilor	;	

 
-   „   - 

Asigurarea	legalităţii	actelor	emise	potrivit	
Legii	nr.	50/1991	;	

5% Acte	legal	emise		din	total	
eliberate	;	

-   „   - 

Asigurarea	aplicării	prevederilor	Legii	nr.	
544/2001	;	

5% Răspunsuri	emise	din	total	
solicitări	;	

-   „   - 

Asigurarea	aplicării	legislaţiei	în	vigoare	
referitoare	la	reconstituirea	dreptului	de	
proprietate	privată	;	

 
10% 

Organizarea	şedinţelor	C.L.	
Fond	Funciar	Canesti	;	

 
-   „   - 

Ducerea	la	îndeplinire	a	atribuţiilor	delegate	
de	către		şeful	ierarhic	superior,	altele	decât	
cele	specifice	activităţii	compartimentului	
din	care	face	parte	;	

 
15% 

Îndeplinirea	atribuţiilor	
pentru	care	nu	există	post	în	
organigramă	;	

 
-   „   - 

Rezolvarea,	în	termenele	stabilite	de	către	
legislația	în	vigoare	şi	de	către		superiorii	
ierarhici,	a	lucrărilor	repartizate	;	

 
15% 

Realizare	din	totalul	de	
solicitărilor	;	

 
-   „   - 

Programe de instruire  recomandate a fi  urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea 
1. contencios administrativ şi controlul legalităţii actelor ; 
Comentariile funcţionarului public :                                                      - 
Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat:  EPURAN VASILE 
Funcţia:                                                                       SECRETAR COMUNĂ 
Semnătura funcţionarului public evaluat:__________ 
Data:                                                                            30.01.2019 
Numele şi prenumele evaluatorului:                           MARIN STOICA 
Funcţia:                                                                       PRIMAR 
Semnătura evaluatorului: _____________________ 
Data:                                                                            30.01.2019 
Observaţiile şi comentariile persoanei care contrasemnează :                   - 
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: 
Funcţia: 
Semnătura persoanei care contrasemnează: 
Data: 

 


