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DISPOZIȚIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

unității administrativ teritoriale-comuna Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2020 

 

Râjnoveanu Nicolae, primarul comunei Roseti, județul Călărași, 

  Avand în vedere: 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 2/28.01.2021 privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului 

Local al comunei Roseți în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale a secretarului 

general al comunei Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2020, 

-Prevederile art.485 alin.(5), alin.(10) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ coroborate cu prevederile art.11 alin.(4) lit.e), alin.(6), art.12 alin.(4) lit.b), alin.(5), art.14, 

art.17-19, art.22 din Anexa nr.6 la  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările ulterioare, 

-Prevederile art.5 lit.g), art.155 alin.(1) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările ulterioare, 

          În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit. (b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare, 
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI-emite următoarea dispoziție: 

Art.1. Se constituie comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Roseți pentru activitatea desfășurată în anul 2020  cu următoarea componență: 

-Nicolae RÂJNOVEANU-primarul comunei Roseți, județul Călărași-Președinte comisie, 

-Costică RÂJNOVEANU, consilier local în cadrul Consiliului Local Roseți-membru comisie,  

-Marian MILEA, consilier local în cadrul Consiliului Local Roseți-membru comisie, 

-Alexandru URSE, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți-secretar 

comisie.  

Art.2.  (1)Evaluarea performanțelor profesionale individuale a activității din anul 2020 a secretarului 

general al comunei Roseți se va realiza până la data de 31.03.2021 conform  art. 485 alin. (3) lit.a), lit.b) 

coroborate cu prevederile art.17-19 din anexa nr.6 la O.U.G nr. 57/2019. 

             (2)Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale a activității secretarului 

general al comunei Roseți nu se contrasemnează. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează membrii comisiei 

prevăzute la art.1 din prezenta. 

           -Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei Roseți, Instituției 

Prefectului-județul Călărași, persoanelor vizate precum și  autorităților și instituțiilor interesate. 
 

PRIMAR,                                                                                                                         Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                       Secretarul general al comunei Roseți, 

                                                                                                                                         Lavinia TĂNASE  
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Astăzi, 19.02.2021  


