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PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA nr. 27 
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2021-31.12.2021 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind constituirea 

Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, propus de 
Serviciul Managementul Resurselor Umane, nr. 19522/29.12.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 191 alin. (1) lit. f), art. 485 alin. (5) coroborat cu art. 11 alin. (4) lit. e), alin. (6) și 

art. 22 din Anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 221/2021 privind aprobarea nominalizării a doi 
consilieri județeni care vor avea calitatea de membri în Comisia pentru evaluarea 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru 
activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 
Art.1. – Se constituie Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021, în următoarea componență: 

a) Dumitru Buzatu – președinte al Consiliului Județean Vaslui; 
b) Ciprian-Ionuț Trifan - vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui; 
c) Dan-Mihai Marian - vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.2. – Se desemnează ca secretar al Comisiei pentru evaluarea performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, Sîrbu Margareta – consilier, 
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane. 

Art.3.- Comisia de evaluare prevăzută la art.1, precum și secretarul acesteia, își vor 
desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Anexei nr. 6 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine persoanelor 
nominalizate la art. 1 și art. 2. 
 Art.5. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta dispoziție 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2, precum și 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

Dată astăzi, 31.01.2022 
 

               PREŞEDINTE, 
            Dumitru BUZATU   
                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                         Diana-Elena URSULESCU 

 


