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DISPOZIXIE 
nr. 2/17.01.2020 

privind stabili reaăcalit<ții de evaluator, respectiv de contrasemnatar,  
pentruăevaluareaăfuncționarilorăpubliciădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateă 

al primaruluiăComuneiăS<b<reni 
 
 

 

 Primarul Comunei S<b<reni,ăJudeYulăGiurgiu 
  Având în vedere referatul nr.226/17.01.2020 întocmit de secretarul general al Comunei 
Săbăreni; 
   În conformitate cu prevederile: 
- art.62^3 și art.62^4 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- 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; 
- H.G. nr.132/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.341/2007 privind 
intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor 
funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
DISPUNE 

  Art.1 Se stabilește calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar, pentru evaluarea 
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Săbăreni, potrivit 
anexeiălaăprezentaădispoziție. 
 
  Art.2   Cu aceeași dată, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 
 
  Art.3  Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform art.1, art.7 şi art.11 din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la autoritatea sau 
instanţa competentă material şi teritorial. 
 

Art.4  Secretarul general al comunei, precum şi responsabilul în domeniul resurselor umane din 
cadrul Primăriei Comunei Săbăreni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 
 
 

              PRIMAR                                                               Contrasemneaz<ădeălegalitate, 
     IOSIF VIOREL                                                          Secretar general al comunei                            

                                                                                                               NICA MIRELA 
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Anexa la dispoziția nr.2/17.01.2020 
 
 

Tabel privindăstabilireaăcalit<țiiăde evaluator, respectiv de contrasemnatar,  
pentru evaluarea funcționarilorăpubliciădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateă 

al primarului ComuneiăS<b<reni 
 
 

Nr. 
crt. 

Funcționarul public de 
conducere / Funcțiile publice 

de execuție din cadrul 
structurii  

Evaluator Contrasemnatar 

1. Secretar general al comunei, 
gradul I 

Primar - 

2. Compartimentul Audit Inten Primar - 

3. Compartimentul Resurse 
Umane, Relații cu Publicul și 
Monitorizarea Procedurilor 

Administrative 

Secretar general al comunei,  

 

Primar  

4. Compartimentul Registru 
Agricol și Cadastru 

Secretar general al comunei,  

 

Primar  

5. Compartimentul Stare Civilă 
și Asistență Socială 

Secretar general al comunei,  

 

Primar  

6. Compartimentul Financiar 
Contabil, Impozite și Taxe 

Primar - 

7. Compartimentul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului 

Primar - 

8. Compartimentul Achiziții 
Publice, Integrare Europeană 

și Dezvoltare Rurală 

Primar - 

9. Compartiment Situații de 
Urgență și Protecție Civilă 

Primar - 

 
 

 
 
 

              PRIMAR                                                               
     IOSIF VIOREL                                                          Secretar general al comunei                            

                                                                                                               NICA MIRELA 
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Nr.226/17.01.2020 
R E F E R A T 

 În conformitate cu prevederile: 
- art.62^3 și art.62^4 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- 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; 
- H.G. nr.132/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.341/2007 privind 
intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor 
funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
 Văzând faptul că instituţiile publice au obligaţia de a stabili calitatea de evaluator, respectiv de 
contrasemnatar, potrivit dispoziţiilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, așa cum au fost modificate prin Legea 
nr.24/2019. 
 Se impune stabilirea personalului care are calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar, 
pentru evaluarea funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Săbăreni, conform tabelului de mai jos: 
Nr. 
crt. 

Funcționarul public de conducere / Funcțiile 
publice de execuție din cadrul structurii  Evaluator Contrasemnatar 

1. Secretar general al comunei, gradul I Primar - 

2. Compartimentul Audit Inten Primar - 

3. Compartimentul Resurse Umane, Relații cu 
Publicul și Monitorizarea Procedurilor 

Administrative 

Secretar general al 
comunei,  
gradul I 

Primar  

4. Compartimentul Registru Agricol și Cadastru Secretar general al 
comunei,  
gradul I 

Primar  

5. Compartimentul Stare Civilă și Asistență 
Socială 

Secretar general al 
comunei,  
gradul I 

Primar  

6. Compartimentul Financiar Contabil, Impozite 
și Taxe 

Primar - 

7. Compartimentul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului 

Primar - 

8. Compartimentul Achiziții Publice, Integrare 
Europeană și Dezvoltare Rurală 

Primar - 

9. Compartiment Situații de Urgență și Protecție 
Civilă 

Primar - 

 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  

NICA MIRELA 
 


