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PROIECT DE HOTĂRA'RE NR.
privind desemnarea a doi consilieri judeteni in calitate de membri in Comisia de
evaluare a performantelor profesionale individttale ale Secretarultd General at
Judetului Ialomita, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfkuratii
in perioada 2021-2023
Consiliul Judetean Ialomita,
Av ănd in vedere:
- .Referatul de aprobare nr.
din
.01.2022 al PreRdintelui
Consiliului Judetean
Examindnd;
- Raportul de specialitate nr.
din
.01.2022 al Directiei
Coordonare Organizare;
- Avizul nr.
.01.2022 al Comisiei pentru munc ă seindtate,
din
asistentei socială şifamilie;
- Avizul nr.
.01.2022 al Comisiei juridice, de disciplind,
din
drepturi, obligatii şi incompatibiliteiti
In conforrnitate cu
- prevederile art. 485 aim. (1) şi ann. (5), Capitolele I, 3 i 5 din Anexa nr. 6 din
Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu
modificdrile şi completările ulterio are,
In temeiul art. 196 aim. (I) lit a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific drile şi completeirile ulterioare,

HOT Ă RA4TE:
Art.1(1) Se desemneaz ă in calitate de membri ai Comisiei de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judetului Ialomita,
domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfăyuratd in perioada 2021-2023,
urmdtorii consilierijudeteni:
- Doamna/domnul
- Doamna/domnul
Cons Ilul Judetean IalomIts
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(2) Evaluarea perforrnantelor profesionale individuale ale Secretarului General al
Judetului Ialomiţa domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desf ăsuratei in
perioada 2021-2023, se va definitiva, anual, pand cel tdrziu la data de 31 martie a anului
curent pentru activitatea desfaşurata in anul anterior.
,

Art.2 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotardre va fi
comunicat'ci Pre,yedintelui Consiliului Judetean Ialornita, persoanelor nominalizate la
art. 1 si Institutiei Prefectului — Judetul Ialomiţa urmdnd a fi publicatd pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomita.
,

PREsSEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general al judefului Ialomila
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la prokctul de hot ă riire privind desemnarea a doi consilierijudekni în calitate de
membri in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuate ale
Seeretarului General al Judetului Ialom4a domnul Adrian-Robert Ioneseu,
pentru activitatea desjkuratei în perioada 2021-2023
,

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii Consifiului Judeţean Ialomiţa se
propune aprobarea desemnării a doi consilieri judejeni in calitate de mernbri in Cornisia
de evaluare a performanţelor profesionale individuate ale Secretarului General al
Judeţului Ialorniţ a, domnul Adrian-Robert Ion escu, pentru activitatea desfăsuratei in
perioada 2021-2023.
Potrivit prevederilor art. 485 alin.(1) din Codul administrativ, evaluarea
performanţelor profesionale inclividuale ale funcţ ionarilor publici se realizează anual.
Din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa face parte şifuncţiapubiică
de conducere de secretar general al judeţ ului. in prezent, această funcţie este ocupată pe
perioadă nedeterminată de domnul Adrian-Robert Ionescu.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al
Judeţului Ialomiţa este realizată de către o Corn/sic de evaluare din a că rei cornponentă
fac parte Preyedintele Consiliului Judeţean Ialomifa ş i doi consilieri judeţeni desemnaţi
in acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărdre a consiliului judeţean. in acest sens,
prin proiectul de hotărdre se propune alegerea, prin vot secret, a celor doi cons/lieni
judeţeni care vor completa Comisia de evaluare.
intrucdt mandatul legal al Presedintelui
Judeţean Ialorniţa i al
autorităţii deliberative expiră în anul 2024, prin proiectul de hotărdre se propune ca
perioada de evaluare să aibă in vedere activitatea desfăsurată de secretarul general al
judeţului intre anii 2021-2023. Procedura de evaluare este reglementată in Anexa nr. 6
la Codul administrativ. Evaluarea se va finaliza peină cel tdrziu la 31 martie a anului in
care are loc evaluarea, pen tru anul anterior de activitate.
Constatdnd că sunt indeplinite conditiile de legalitate si de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean Ialomila adoptarea hotărdrii in forma şi confinutul prezentate
in proiect.

PRE$EDINTE
MARIAN EL
ConsfIlui Judetean lafomIta

111111111111#11111111
1 00-00117046

Meniharof CISCI federation

ROMANIA
CONSIUUL JUDETEAN IALOMITA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

SIobozia - Piala RevoitaVei Nr.

DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE

Nr/O,' / /2022-

EErffifiED 14AVIA-GfilUNT WM' UM

!SO 9001

web: www.cicnetro
e-mail: cilecicnetro

din

/3. 0/ .2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarlire privind desemnarea a doi consilieri judeleni in calitate de membri in
Comisia de evaluare a performan ţelor profesionale individuale ale Secretarului General at
Judefului Ialornila, domnul Adrian-Robert Ionescu,
pentru activitatea desfeouratci in perioada 2021-2023

Din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ialomiţa face parte functia
pub lică de conducere de secretar general al judeţului, Angie ocupată de
domnul Adrian-Robert lonescu. Potrivit prevederilor art. 485 alin.(1) din Codul
administrativ, anual, se realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici de conducere sau execuţie.
În cazul funcţiei de secretar general al judeţului, evaluarea performanţelor
profesionale individuale este realizată de către o Comisie de evaluare din a cărei
componenţă fac parte Presedintele Judeţean Ialomiţa şi doi consilieri
judeţeni desemnaţi in acest scop, prin hotărăre a consiliului judejean. Desemnarea
consilierilor judeţeni se realizează cu majoritate simplă, prin vot secret.

În anexa nr. 6 la Codul administrativ este detallată procedura de evaluare
performanfelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului, pentru
activitatea desfăşurată anual, care trebuie finalizaki peină eel tărziu la data de
31 martie a anului in care are toe evaluarea. Prin pro iectul de hotărdre se propune
desemnarea celor doi consilieri judeţeni care să facă parte din comisia de evaluare. De
asemenea, se propune ea perioada de evaluare să acopere activitatea desfăsurată de
secretarul general at judeţului intre anii 2021-2023, perioadă cuprinsă în cea a
mandatului Presedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa si a autoritălii deliberative.
Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamenteaz ă din punct de vedere al
legalităţiiproiectul de hotărăre propus adoptării plenului Consiliului Judeţean lalomiţa.

DIRECTOR EXECUTIV
Ionica BAICOIANU
Cons111u1 Judetean Ialomita
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