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DISPOZIŢIA nr. 34 

privind delegarea de către domnul primar Nicolae Gherman a competenței de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici  aflaţi în subordinea 

directă. 

 

Primarul comunei Blandiana, județul Alba 

Având în vedere 

Referatul nr.791/10.03.2023 întocmit de către secretarului general al comunei Blandiana, 

referitor la necesitatea delegării atribuției de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarilor publici  aflaţi în subordinea directă 

Prevederile art. 11 alin. 4 lit. d) precum și ale alin. 7 din Anexa nr. 6 la O.U.G. nr. 

57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Blandiana, aprobată prin 

H.C.L. nr.6/2023. 

În temeiul art. 152 alin. 1, teza a II- a precum și ale art. 196 alin. 1 lit. b) şi ale art. 197 

alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

D I S P U N E : 

 

Art. 1 – Se deleagă competența de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blandiana, 

județul Alba  aflaţi în subordinea directă a primarului, domnului Cunțan Ioan Ovidiu, secretar 

general al comunei. 

Art. 2 – Delegarea vizează evaluarea performanțelor profesionale aferente anului 2022 și 

își încetează efectele la finalul perioadei de evaluare, respectiv data de 31.03.2023. 

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează 

primarul comueni Blandiana, domnul Nicolae Gherman și domnul secretar general, Ioan-Ovidiu 

Cunțan. 

 

Art. 4  (1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept 

al său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei 

Blandiana, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
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 (2) Prezenta hotărâre poate fi contestat la secţia de contencios administrative și fiscal a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica 

- Instituției Prefectului Județul Alba 

- Secretarului general al comunei Blandiana, domnul Ioan-Ovidiu Cunțan. 

- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe 

pagina de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează  la sediul Primăriei Blandiana 

 

Blandiana, la data 10.03.2023 

 

 

 

 

                   Primar         Contrasemnează pentru legalitate, 

           Nicolae GHERMAN                    Secretar general al comunei, 

        Ioan-Ovidiu CUNȚAN 
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