
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  2 / 2022 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în comisia de  evaluare a 

performanţelor profesionale individuale  ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar oraş 

Geoagiu,  pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

            Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

   Având în vedere  referatul de aprobare  al primarului orașului Geoagiu nr. 2/14.01.2022, cu 

privire la propunerea de desemnare a reprezentanților Consiliului Local Geoagiu în comisia de  

evaluare a performanţelor profesionale individuale  ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar 

oraş Geoagiu,  pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, referatul de specialitate al consilierului 

juridic nr. 2/14.01.2022 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 2/25.01.2022, 

10/25.01.2022 și 18/25.01.2022; 

Ţinând seama de dispoziţiile art. 485 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, precum și de prevederile art. 11, art. 12 și art. 22 din Anexa nr. 6 METODOLOGIE 

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, aprobată prin OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) si ale art. 139 alin. (1) din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

                                  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Propune în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Geoagiu în comisia de  

evaluare a performanţelor profesionale individuale  ale doamnei Cimpoeşu Maria – Ileana, Secretar 

oraş Geoagiu,  pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021: 

- Domnul consilier  ACHIM SORIN 

- Domnul consilier VLAD OVIDIU 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului județul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Resurse Umane 

 

             

Geoagiu, 28.01.2022  

 

 

 Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

 Piele Mihai Marcel                                                                             Secretar General 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 


