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JUDE TUL VALCEA 
- PRIMAR-

D 1 S P O Z 1 T 1 A NR. �:f' 
PRIVITOR LA: Stabilirea calitatii de evaluator si contrasemnatar in derularea procedurilor de evaluare a 

performantelor individuale ale functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Otesani, judetul Valcea. 

Primarul comunei Otesani,judetul Valcea, - OPRISOR MIRCEA -; 

Avand in vedere: 

-Referatul doamnei Bondoc Elena-Eliodora, secretarul general al comunei Otesani, judetul 

Valcea, inregistrat sub nr. 1139 din 17 martie 2021, prin care propune emiterea dispozitiei primarului 

privind stabilirea calitatii de evaluator si contrasemnatar in derularea procedurilor de evaluare a 

performantelor individuale ale functionarilor publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Otesani, judetul Val cea ; 

-Prevederile art.485 si prevederile art.J 1-12 din METODOLOGIA din 3 iulie 2019 pentru 

realizarea procesului de evaluare a performanţilor 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 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In conformitate cu prevederile art.155. alin. (5). lit.e). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind 

Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

D ISP OZI T IE 

Art.J.- Pentru realizarea evaluarii performantelor individuale ale functionarilor publici de 

executie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Otesani, judetul Valcea, potrivit 

structurii organizatorice actuale (aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.20 din 22 decembrie 

2020) sunt identificate urmatoarele functii publice si subordonari, raportat la care se stabilesc, 

calitatile de evaluator si contrasemnatar, astfel : 

a) Functiile publice de executie unde ocupantii sunt subordonati unui functionar public de 

conducere ierarhic superior, numiti in cadrul: 

-Compartimentului agricultura ; 

-Evaluator-Functionarul public de conducere ierarhic superior-Secretarul general al 

comunei Otesani ; 

-Contrasemna/ar-Raportul de evaluare nu se contrasemneaza. 



b) Functiile publice de executie unde ocupantii sunt subordonati direct viceprimarului 

comunei, numiti in cadrul: 

- Compartimentului financiar-contabil, taxe si impozite ; 

-Evaluator-Conducatorul ierarhic superior-Viceprimarul comunei Otesani; 

-Contrasemna/ar-Raportul de evaluare nu se contrasemneaza. 

Art.2.-Prezenta dispozitie poate fi contestata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3.-Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre 

compartimentele/persoanele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Otesani, iar scretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispozitie structurilor 

functionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Otesani si Institutiei Prefectului 

judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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