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NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 134 

Din 15 martie  2019 

Privind realizarea evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici 

din aparatul de specialitate al primarului  

 
 

Primarul comunei Nușfalău, în exercitarea atribuţiilor sale legale; 

 Având în vedere:  

- Referatul secretarului cu nr. 2094/15.03.2019; 

- Prevederile art.62^3 și art.62^4 din Lergea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publcii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile art.III din Legea nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018; 

  În temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.”a” coroborat cu art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) 

lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

D I S P U N :  
 

Art.1. Se identifică funcțiile care conferă calitatea de evaluator, respectiv contrasemnatar în 

procedura de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele care au calitatea de 

evaluator, respectiv contrasemnatar. 

Art.3. Prezenta se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- Dosar dispoziţii. 

 

 

  PRIMAR,       Avizat de legalitate, 

          Secretarul comunei Nușfalau, 

            MATE RADU          Rad Maria-Elisabeta 
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ROMÂNIA           Anexa 

JUDEȚUL SĂLAJ        La Dispoziția nr.134. 

COMUNA NUȘFALĂU       din data de 15.03.2019. 

PRIMAR  

 

Identificarea funcțiilor care conferă calitatea de evaluator, respectiv contrasemnatar în 

procedura de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 

publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea structurii  Funcționar public 

evaluat  

Evaluator  Contrasemnatar  

1. - Secretarul 

comunei  

Primarul 

comunei 

Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

2. Compartiment:asistenţa 

socială, autoritate 

tutelară 

Funcționarii 

publici de execuție 

Secretar   Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

3. Compartiment: 

registrul agricol ,fond 

funciar 

Funcționarii 

publici de execuție 
Secretar Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

4. Compartiment: buget - 

contabilitate - resurse 

umane 

Funcționarii 

publici de execuție 
Viceprimar  Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

5. Compartiment: 

impozite şi taxe locale, 

înregistrare vehicule 

Funcționarii 

publici de execuție 
Viceprimar  Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

6. Compartiment: 

urmărirea şi executarea 

creanţelor bugetare 

Funcționarii 

publici de execuție 
Viceprimar  Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

 

7. 

Compartiment: 

achiziţii publice 

Funcționarii 

publici de execuție 
Viceprimar  Raportul de evaluare nu se 

contrasemnează 

 

 


