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DISPOZIŢIA NR.I I I 

Din 15.02.2022 

Privind constituirea comisiei de evaluare a performa nţelor profesionale ale secreta rului general al 
comu nei Bălan 

Primarul comunei Bălan. 
Având în vedere prevederile art. 485 alin. (5). art. 11 alin. 4 lit. e) şi alin. (6). din Ane;,...a nr. 6 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performan\elor profesionale individuale ale 
funcţionari l or publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu I ianuarie 2021. precum şi 
pentru realizarea procesului de evaluare a activită\ii funqionarilor publici debutan\i nurni\i în funqia 
publică ulterior datei de I ianuarie 2021 - şi Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 pri, ind Codul 
Administrati v. cu modificări le şi completările ulterioare. precum şi llotărârii nr. 14 din 10.02.2022 a 
Consi liului Local al comunei Balan privind desemnarea a doi consilieri local i în comisia de evaluare a 
performan\elor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ba lan. pentru anul 2021: 
Luând în considerare referatul de specialitate nr 691 din I S.02.2022 al Compa11imcntului Resurse Umane. 
Monitorizarea Procedurilor Admnistrative. Arhivă şi Corespondenţă privind emiterea dispo1itiei 
primarului pentru constituirea comisiei de evaluare a perforrnan\elor protcsionalc indi, iduale ale 
secretar_ului general al comunei Bal an. pentru anul 2021: 

ln temeiul dispo7i\iilor an. 155 al in. (I) lit. c. an. 196 alin. (I) lit. b) din Ordonanţa de Urgentă nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ: 

DI S P U N: 
Art. I - (I) Se constituie comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Ba lan judetul Salaj. în următoarea componen\ă: 

- Pop Daniel primar 
- Damsa Gheorghe Gabr iel consilier local 
- Pintican David Nicolae - consi lier local 

An. 2 Dispoziţia poate li atacată în condiţiile Legii nr. 55➔1200 l a contenciosului administrati,. 
modificată şi completată. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredin\ează membrii comisiei. 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

membrii comisiei: 
I nstituţia Prefectului jud.Sălaj: 
Persoana evaluata: 
Dosar dispo1iţii: 
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