
 ROMÂNIA                                                                                             
 JUDEȚUL GORJ
COMUNA DĂNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTĂRÂREA NR. 15

Privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru
evaluarea performanțelor profesionale a fucțiilor publice și  aprobarea 

implementarii controlului intern managerial 

                Consiliul Local al Comunei Dănești județul Gorj,
         Având în vedere :
-Proiectul de hotărâre inițiat,
- Referatul de aprobare întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, 
- Raportul de specialitate , întocmit de secretarul general al comunei ,
privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în 
cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
- Avizul  comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului 
local al comunei .
- Decizia Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Gorj prin care s-a 
stabilit termen de realizare a implementarii controlului intern managerial
-Prevederile Ordinului 600/2018,privind Controlul intern managerial,
- art. 129, alin. (1) și alin. (14), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum  şi prevederile 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 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 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta



                                            H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se desemnează domnii consilieri locali în persoana domnilor: Bîzu Marcel și
Filip Sorin Mirel pentru evaluarea performanțelor profesionale a funcției publice 
de conducere.

Art.2. Evaluarea funcției publice de conducere de secretar general va fi efectuată 
de către comisia stabilită prin Dispozița primarului comunei Dănești fără a fi 
necesară contrasemnarea  acesteia.

Art.3.Se aprobă implementarea controlului managerial intern și procedurile de 
sistem actualizate   pentru funcțiile publice la nivelul comunei Dănești de către 
personalul instituției.       

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului – Județului Gorj, 
Primarului comunei Dănești și persoanelor nominalizate la art.1.
              

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local Danesti 
din data de  25.02.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,0 voturi contra si.0 
abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.

PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA
CONSILIER LOCAL                                         SECRETAR GENERAL
 BÎZU MARCEL                                            POPA CLAUDIA RODICA




